
                                                                                                

 

 

 

Για το περιεχόμενο, το ύφος και όσα υποστηρίζονται στα κείμενα που ακολουθούν,  

την ευθύνη έχουν αποκλειστικά οι αντίστοιχες Παρατάξεις. 

Προκήρυξη εκλογών ΤΕΕ και  

πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων 

  Τεύχος #05 - 07 Νοεμβρίου 2016 

Περιεχόμενα τεύχους  

Άρθρα των:  

 
Αναρτήθηκε την 1η/8/2016 στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ 
Γιώργου Στασινού για την προκήρυξη εκλογών και την πρόσκληση για υποβολή 
υποψηφιοτήτων για τις εκλογές του Επιμελητηρίου που θα διεξαχθούν την Κυ-
ριακή 20 Νοεμβρίου 2016. 
 
Την επίσημη προκήρυξη και τα έντυπα υποβολής υποψηφιοτήτων μπορείτε να 
βρείτε στην ειδική σελίδα «Εκλογές ΤΕΕ 2016: Επίσημες Ανακοινώσεις: 
web.tee.gr/ekloges-tee-2016 του ιστοχώρου του ΤΕΕ, όπου θα δημοσιεύονται 
και όλα τα σχετικά επίσημα έγγραφα για την εκλογική διαδικασία το επόμενο 
διάστημα. 
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Για το περιεχόμενο, το ύφος και όσα υποστηρίζονται στα κείμενα που ακολουθούν, 
την ευθύνη έχουν αποκλειστικά οι αντίστοιχες Παρατάξεις. 
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Η απελευθέρωση «κλείνει» το επάγγελμα του μηχανι-
κού και δεν το «ανοίγει» 

 
Εδώ και δεκαετίες πάγιος στόχος των δυνάμεων του κεφαλαί-
ου και της ΕΕ είναι η «απελευθέρωση των επαγγελμάτων», 
που πλέον αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση. 
Στη πράξη το «άνοιγμα» του επαγγέλματος σημαίνει: 
«κλειστό» για όλους όσους έχουν τις σπουδές, τις γνώσεις 
για να το ασκήσουν. «Κλειστό» για τους νέους μηχανικούς 
που δεν μπορούν ούτε στο ΤΕΕ να εγγραφούν. «Κλειστό» 
στους μηχανικούς που δεν μπορούν να πληρώνουν τα έξοδα 
των σεμιναρίων και των εξετάσεων. «Κλειστό» για την πλει-
οψηφία των μηχανικών αφού η κρίση δεν αφήνει περιθώρια 
για ένα αξιοπρεπές εισόδημα και υποχρεώνονται σε μια απελ-
πισμένη προσπάθεια ενός σκληρού ανταγωνισμού, όλοι ενα-
ντίον όλων. 
Στην πραγματικότητα οι αλλαγές δεν αφορούν δικαιώματα, 
αλλά εφαρμογή μέτρων κατάργησης κάθε δικαιώματος. Η 
πολιτική και ταξική κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: όχι σε κα-
τοχυρωμένα και ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα, διότι 
πως αλλιώς η εργοδοσία μπορεί να πληρώνει λιγότερο και με 
διαφορετικές ταχύτητες; Πως θα μπορεί το ΤΕΕ να παίξει 
ρόλο πιστοποιητή, ρόλο επιχειρηματία και ρόλο διαπλοκής με 

την κυβέρνηση; Πως αλλιώς οι εργαζόμενοι μηχανικοί δεν θα 
δουν ποτέ τον εαυτό τους σε κοινό αγώνα και δεν θα ανα-
γνωρίσει κανείς ποτέ τα σύγχρονα συμφέροντα του;  
Εντάσσονται στην κατεύθυνση της Ε.Ε., για «ευελιξία» στην 
απασχόληση και γενικότερα ότι όλοι μπορούν να τα κάνουν 
όλα και ταυτόχρονα κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. 
 

Ενεργειακοί επιθεωρητές 
Οι ενεργειακοί επιθεωρητές είναι ένα από αυτά τα 20 

«απελευθερωμένα» επαγγέλματα. Στις διαπραγματεύσεις με 

τους δανειστές, η απελευθέρωσή του, απασχόλησε το Euro-

group και τις συναντήσεις των Ελλήνων πρωθυπουργών με 

την Μέρκελ. 

 

Βασικά χαρακτηριστικά της θεσμοθέτησης  
των ενεργειακών επιθεωρητών: 

1. Αυτονόμηση ενός μέρους του γνωστικού αντικειμένου της 
επιστήμης των μηχανικών και μετατροπής του σε ξεχωρι-
στό αντικείμενο πέρα και έξω από τα επιστημονικά δεδομέ-
να. 

2. Η επαγγελματική άσκηση αυτού του μέρους της επιστήμης 
των μηχανικών αποσυνδέεται πλήρως από το πτυχίο. Δημι-
ουργείται ξεχωριστό μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών στο 
οποίο δεν μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι μηχανικοί. Δη-
μιουργούν διαιρέσεις. 

3. Ο νομοθέτης – και όχι τα επιστημονικά δεδομένα – διαχω-
ρίζει το κομμάτι της ενεργειακής επιθεώρησης ως επαγγελ-
ματική δραστηριότητα. Δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο η 
τραγελαφική κατάσταση: μηχανικοί που μπορούν να υλο-

ποιούν «μελέτες ενεργειακής απόδοσης» δεν μπορούν να 
εκτελέσουν ενεργειακές επιθεωρήσεις! 

4. Για την ένταξη στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών γίνε-
ται υποχρεωτική η παρακολούθηση σεμιναρίων σε ιδιωτικά 
ΚΕΚ και στο ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ.  

 
Το Μητρώο Τεχνικών Έργων και η βίαιη αναδιάρθρωση 

του κλάδου των μηχανικών 
Πρόσφατα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ανάρτησε σχέδιο νό-

μου, στο οποίο προβλέπεται και η ίδρυση «ηλεκτρονικού μη-

τρώου συντελεστών παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών τε-

χνικών έργων (ΜΗ.Τ.Ε.)». 

Τη διαχείριση του μητρώου φυσικών προσώπων αναλαμβάνει 

το ΤΕΕ, ενώ η εγγραφή στο μητρώο καθίσταται υποχρεωτική 

για το σύνολο των απασχολούμενων στον τεχνικό κλάδο για 

τα ιδιωτικά και δημόσια έργα. (απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλεγί-

ων, εργατοτεχνίτες, δημόσιοι υπάλληλοι κλπ).  

Η εφαρμογή του μητρώου τεχνικών έργων, συνεπάγε-

ται την πλήρη απόσπαση του πτυχίου από τα επαγγελ-

ματικά δικαιώματα και την αντικατάστασή του από ένα 

εισιτήριο εισόδου σε ένα κύκλο πιστοποιήσεων, μέσω 

μίας απόλυτης διάσπασης του επαγγελματικού αντικει-

μένου. 

Σε ότι αφορά τον κλάδο της μελέτης, οι νεοεισερχόμενοι 

δεν θα έχουν κανένα επαγγελματικό δικαίωμα, θα 

«εγγράφονται στα μητρώα με δυναμικό μηδέν μονάδων» και 

θα αποκτούν την ιδιότητα του «δόκιμου» μελετητή.  

Όλα τα παραπάνω προδιαγράφουν ένα μέλλον όπου στον 

κλάδο θα δεσπόζουν λίγες μεγάλες εταιρείες, γύρω από τις 

οποίες θα υπάρχει ένας κύκλος μικρότερων υπεργολάβων, 

ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των μηχανικών θα δουλεύει σε 

συνθήκες γαλέρας, ή θα εξωθείται εκτός επαγγέλματος. 

Το ΤΕΕ υπονόμευσε τον ενιαίο χαρακτήρα των πτυχίων. 

Αναλαμβάνει τον  ρόλο επιβολής της πολιτικής ΕΕ-

Κυβέρνησης-Κεφαλαίου και με το αζημίωτο συμβάλλει άλλη 

μια φορά στη διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων 

μέσω των ειδικών επαγγελματικών μητρώων (ενεργειακοί 

επιθεωρητές, ελεγκτές δόμησης, κτλ). 

Στο πλαίσιο του πολυνόμου Σαμαρά (ν 4254/14), που εφαρ-
μόζει  η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το ΤΕΕ εισηγείται τα ΠΔ 
για τις ειδικότητες. Οι προτάσεις του ΤΕΕ οδηγούν σε ένα νέο 
μοντέλο, όπου τα επαγγελματικά δικαιώματα στο σύνολό 
τους, θα αποδίδονται μόνο μέσω περαιτέρω σπουδών, ειδι-
κεύσεων, σεμιναρίων, πιστοποιήσεων, επαγγελματικής εμπει-
ρίας κ.λπ. Όλα αυτά οδηγούν στην κατάργηση  του πτυχίου 
και στην αποσύνδεσή του από τα επαγγελματικά δικαιώματα, 
μέσω της μετατροπής του σε ατομικό φάκελο προσόντων. 

 
#Block TEE 

 
 

Ενάντια στην «πιστοποίηση» και στην εξατομίκευση 
των επαγγελματικών δικαιωμάτων 

 Όχι στην διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Καμιά 

διάσπαση των πτυχίων βάσει ειδικεύσεων, καταρτίσεων, 
πιστοποιήσεων, εξετάσεων. 

 Όχι στο μητρώο ιδιωτικών έργων, να αποσυρθεί το σχετικό 

νομοσχέδιο. Καμία σκέψη για την εφαρμογή καθεστώτος 
«δόκιμου» / «ασκούμενου» μηχανικού με «μηδενικό πτυχί-
ο». 

 Όχι στην οδηγία Μπολόνια, τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης 

Εκπαίδευσης και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών 
Προσόντων. Απειθαρχία στις οδηγίες της ΕΕ! 

 Ένα ενιαίο 5ετές πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο, με πλή-

ρη επαγγελματικά δικαιώματα σε αυτό. Ενιαία πανεπιστημι-
ακή εκπαίδευση, δημόσια, δωρεάν. Ελεύθερη πρόσβαση 
στη γνώση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία.  

 Αξιοπρεπείς αμοιβές για όλους τους μηχανικούς που ζουν 

από τη δουλειά τους. Επαναφορά ελάχιστη αμοιβών, Σ.Σ. 
Εργασίας στα επίπεδα προ κρίσης, αύξηση μισθών, άρση 
περικοπών. 
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Σελίδα 2 

Εκλογές ΤΕΕ 20 Νοεμβρίου 2016: Οι συνδυασμοί μας. 
 
Σας παρουσιάζουμε το ψηφοδέλτιο μας! // Πανελλαδικά, δυναμικά….... με την Ανασυγκρότηση Μηχανικών για ένα 

#TEE_ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ. 

Έχουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση Ανασυγκρότησης για ένα ΤΕΕ από την αρχή! Τους συνδυασμούς μας μπορείτε 
να τους δείτε εδώ. και εδώ. Τα βιογραφικά των υποψηφίων μας  μπορείτε να τα δείτε  εδώ. 

 
Οι θέσεις και οι προτάσεις μας για την κοινωνία, το κλάδο και το ΤΕΕ. 
 

 

#διαφάνεια στη διακυβέρνηση  

-Μέγιστος αριθμός  2 θητειών για τον Πρόεδρο, και 3 θητειών για τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. 

-Καθιέρωση  προσωπικού απολογισμού δραστηριότητας των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με δημοσίευση στα 
ηλεκτρονικά μέσα. 

-Ανοιχτές αναμεταδόσεις των  συνεδριάσεων των οργάνων μέσω διαδικτύου. 

Διαβάστε περισσότερα 

#αξιοκρατία στην επιλογή  -- #ανοιχτές διαδικασίες στις εκπροσωπήσεις 

-Ανοιχτές προσκλήσεις για τη συμμετοχή των μελών στις εκπροσωπήσεις και τις επιτροπές, επιλογή μέσα από ηλεκτρονική 
πλατφόρμα -  δημοσίευση των τελικών επιλογών εκπροσώπησης. 

-Καθορισμός ελάχιστων προσόντων ανά εκπροσώπηση και αντικειμενικών προκαθορισμένων κριτηρίων για την επιλογή. 

-Καθιέρωση της μέρας του Μηχανικού κάθε εβδομάδα στο ΤΕΕ, με ανοικτά ραντεβού με τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ. 

Διαβάστε περισσότερα. 

#σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και τρόπος λειτουργίας 

-Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ψηφοφοριών για τη συμμετοχή σε σημαντικές αποφάσεις και τη διατύπωση γνώμης 
από όλα τα μέλη σε σημαντικά ζητήματα. 

-Δημιουργία Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου – Μητρώου νομιμοποιητικών και λοιπών εταιρικών εγγράφων και δικαιολογητικών 
για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και τις Μελετητικές και Εργοληπτικές εταιρίες. 

-Όλες οι συναλλαγές μεταξύ ΤΕΕ και Μηχανικών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής (πιστοποιητικά, δικαιολο-
γητικά, πληρωμές κλπ). 

Διαβάστε περισσότερα. 

 

Aσφαλιστικό: Πάλι ηχούν τα τύμπανα του πολέμου…Ποιες ήταν οι θέσεις της Ανασυγκρότησης, τι προτείναμε και 
ποια ήταν η αντίδραση της απερχόμενης ηγεσίας του ΤΕΕ… 
Και οι τελευταίοι αφελείς από όσους πίστεψαν ότι «η μεταρρύθμιση Κατρούγκαλου» έχει θέσει το ασφαλιστικό σύστημα της 

χώρας σε τροχιά ανάκαμψης, διαψεύσθηκαν, και μάλιστα σε λίγους μόνο μήνες. Και ενώ το αίμα των θυμάτων του νέου Νό-

μου (ασφαλισμένων και συνταξιούχων) είναι ακόμα νωπό, τα τύμπανα του πολέμου ηχούν και πάλι για τους πολίτες και για 

την τύχη του νέου ΕΦΚΑ. Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ από την ημέρα κοινοποίησης του σχεδίου Νόμου Κατρούγκαλου εξέφρασε τις 

επιφυλάξεις της, που διατυπώθηκαν στο άρθρο Δείτε περισσότερα εδώ. 

Διαφάνεια - Εκσυγχρονισμός - Συμμετοχικότητα 

Σελίδα  3 

Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (http://anasygkrotisi-mixanikon.eu) και το  #ΤΕΕ_ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 
(www.teerestart.gr) ενώνουν τις δυνάμεις τους, στις εκλογές του Νοεμβρίου, σχεδιάζοντας ένα νέο και σύγχρονο Τεχνικό 
Επιμελητήριο!  

http://www.teerestart.gr/%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%bf%ce%b4%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf/
http://www.teerestart.gr/%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%bf%ce%b4%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf/
http://anasygkrotisi-mixanikon.eu/
http://anasygkrotisi-mixanikon.eu/%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF/
http://www.teerestart.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B9/
http://www.teerestart.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B9/
http://www.teerestart.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B9/
http://anasygkrotisi-mixanikon.eu/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%B9-%CE%B7%CF%87%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85/
http://anasygkrotisi-mixanikon.eu
http://www.teerestart.gr


 

 

Οι υποψήφιοι του συνδυασμού : 
 
1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος 

2. ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ Ιωάννης 

3. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Μιχαήλ 

4. ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης 

5. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ Βασίλειος 

6. ΚΟΚΚΙΝΟΣ Δημήτριος 

7. ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 

8. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Αθανάσιος 

Κατεβάστε το ψηφοδέλτιο εδώ 
 
 
 
 
Φίλες και φίλοι συνάδελφοι, 
για την καλύτερη ενημέρωση σας, θα θέλαμε να προτρέ-
ψουμε όσους από σας δεν είναι εγγεγραμμένοι στη σελίδα 
της παράταξης , να εγγραφούν : 

 
Ανασυγκρότηση Μηχανικών : 
 
http://anasygkrotisi-mixanikon.eu 

https://www.facebook.com/ANASIGKROTISI/?
fref=ts 
 
#ΤΕΕ_ΑΠΟ ΤΗΝ  ΑΡΧΗ : 
 
www.teerestart.gr 

https://www.facebook.com/restartTEE/ 
 
Δυνα.Μη. - Δυναμικοί Μηχανικοί : 
 
http://www.dinami.com.gr/forum/content.php 

https://www.facebook.com/DinamiComGr/ 
https://www.facebook.com/groups/dinami/ 
 
Γνωρίζουμε, ότι η ρήξη με το χθες είναι εύκολη στα 
λόγια, αλλά δύσκολη στην πράξη.  
 
Καλούμε όποιον συμφωνεί με τις αρχές μας, ανεξάρτητα 
από πολιτική ή κομματική τοποθέτηση, να συμμετέχει στην 
προσπάθεια μας και να υποστηρίξει τον συνδυασμό μας 
στις επερχόμενες εκλογές στις 20 Νοεμβρίου. 
  
Στόχος μας η  δημιουργία ενός ΤΕΕ από την αρχή, στη 

βάση των αρχών που θέτουμε.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Ταμείο Ασφάλισης Μηχανικών – Εισφορές – Τράπεζα 
Αττικής 
 
#ανταποδοτικό και δίκαιο ασφαλιστικό 

Δημιουργία ενός αυτοδιαχειριζόμενου πλήρως ανταποδοτι-

κού ταμείου Μηχανικών, που θα λειτούργει επικουρικά στο 

σημερινό ταμείο με επαγγελματική υπεύθυνη διαχείριση και 

μορφή λειτουργίας ΝΠΙΔ 

Ανταποδοτικές συντάξεις σε σχέση με τις εισφορές. 

Πλήρης αποσύνδεση της ασφάλισης από την ιδιότητα του 

μέλους τους ΤΕΕ, ώστε οι Μηχανικοί που δεν μπορούν να 

αποδώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, να μην χάνουν 

την ιδιότητα του μέλους του ΤΕΕ, δηλαδή τη δυνατότητα 

άσκησης του επαγγέλματος. 

Διεκδίκηση επιστροφής των ασφαλιστικών εισφορών της 

Ειδικής Προσαύξησης η οποία καταργήθηκε και την κατα-

βολή του συνόλου των εισφορών στους δικαιούχους  μηχα-

νικούς ή συνυπολογισμός των εισφορών για την ειδική 

προσαύξηση για επιπλέον συντάξιμες αποδοχές. 

Διεκδίκηση περιόδου «ασφαλιστικής» χάρητος πέντε (5) 

ετών για τους νέους μηχανικούς όπου η αδυναμία καταβο-

λής ασφαλιστικών εισφορών δεν θα επηρεάζει την άσκηση 

επαγγέλματος. 

Δυνατότητα «παγώματος» των ασφαλιστικών εισφορών για 

τους άνεργους μηχανικούς. 

#λογοδοσία και απόδοση ευθυνών για την Τράπεζα 

Αττικής 

Διαλεύκανση της διαχείρισης στην Τράπεζα Αττικής, απόδο-

ση ευθυνών για διορισμούς, δουλειές, δάνεια σε άτομα και 

επιχειρήσεις που συνδέονται με τις διοικήσεις του ΤΕΕ. 

Προστασία της περιουσίας του ταμείου και των χρημάτων 

που έχουν δώσει οι Μηχανικοί, προστασία της επένδυσης 

μέσω της εξυγίανσης της Τράπεζας Αττικής και μετατροπής 

της σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναπτυξιακού χαρακτήρα. 

με διοίκηση αμιγώς τραπεζική. Διαβάστε περισσότερα. 

Σελίδα  4 

Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (http://anasygkrotisi-mixanikon.eu)  το  #ΤΕΕ_ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 

(www.teerestart.gr) και η ΔΥΝΑ.ΜΗ. (www.dinami.com.gr/)  ενώνουν τις δυνάμεις τους, στις εκλογές του Νοεμβρίου 

και υποστηρίζουν το ενιαίο ψηφοδέλτιο στην :  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ! 

http://www.teerestart.gr/%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%bf%ce%b4%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf/
http://anasygkrotisi-mixanikon.eu
https://www.facebook.com/ANASIGKROTISI/?fref=ts
https://www.facebook.com/ANASIGKROTISI/?fref=ts
http://www.teerestart.gr
https://www.facebook.com/restartTEE/
http://www.dinami.com.gr/forum/content.php
https://www.facebook.com/DinamiComGr/
https://www.facebook.com/groups/dinami/
http://www.teerestart.gr/%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1/
http://anasygkrotisi-mixanikon.eu
http://www.teerestart.gr
http://www.dinami.com.gr/


 

 

Σελίδα 2 

 

ΑNATINAΞΗ: μία έννοια τρομακτική για τους περισσότερους ανθρώπους. Όχι όμως και για τους Μηχανικούς Μεταλλείων – 
Μεταλλουργούς & Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων, για τους οποίους η ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ αποτελεί μία έννοια άρρηκτα συνδεδεμέ-
νη με την προσπέλαση και  την καθημερινή  παραγωγική διαδικασία. 

      

Σε αυτό το παραγωγικό και δημιουργικό πλαίσιο, το νέο ανεξάρτητο Σχήμα «ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ» φιλοδοξεί να συμβάλλει στην 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων των Διπλωματούχων Μ.Μ.Μ & Μηχ.Ο.Π., μέσα σε αυ-
τήν την πραγματικά δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί για τον κλάδο και την χώρα μας συνολικότερα.  

      

Η θύελλα των μνημονίων και της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει πολλούς 
συναδέλφους στο εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας, άλλους στην διαγραφή τους από τον αφαιμακτικό πλέον ασφαλιστικό 
μας φορέα, το ΤΣΜΕΔΕ (ή ΕΤΑΑ για κάποιους) και άλλους να απασχολούνται σε διαφορετικό αντικείμενο. Παράλληλα, έχουν 
απογυμνωθεί πολλοί κρατικοί φορείς που απασχολούσαν σημαντικούς αριθμούς συναδέλφων με τεχνογνωσία και εμπειρία, 
όπως το Ι.Γ.Μ.Ε και οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων. Πρόκειται για φορείς που θα μπορούσαν να συμβάλλουν είτε στην ορθο-
λογική επόπτευση και επίβλεψη της παραγωγικής Μεταλλευτικής / Μεταλλουργικής διαδικασίας (Επιθεωρήσεις Μεταλλείων) 
για έργα μεγάλα (π.χ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ΔΕΗ, κλπ) ή και μικρά (π.χ μικρές λατομικές μονάδες), είτε στην παράλληλη 
διάχυση και προώθηση της γνώσης μέρους της επιστήμης μας (Ι.Γ.Μ.Ε., Ε.Α.Β.). Είναι προφανές ότι οι φορείς που αναφέρο-
νται αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα και δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

 Διασφάλιση και θωράκιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων: ολοκλήρωση των Προεδρικών Διαταγμά-

των που αφορούν τον κλάδο μας άμεσα. 

 Επαναστελέχωση φορέων όπως οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων, το Ι.Γ.Μ.Ε, κλπ, που σχετίζονται άμεσα με τον 

κλάδο μας. 

 Ευελιξία ασφάλισης στον φορέα Ασφάλισης μας, με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι των ελλειμ-

μάτων των κρατικών ταμείων. 

 Δυνατότητα παγώματος των ασφαλιστικών εισφορών των άνεργων μηχανικών, χωρίς να χάνουν 

την ιδιότητα του μηχανικού (δυνατότητα έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας χωρίς παράλληλα 

να τοκίζονται οι απλήρωτες εισφορές, δυνατότητες ρύθμισης σωρευμένων οφειλών) 

 Εξασφάλιση κονδυλίων ΕΣΠΑ για εκπαίδευση & απασχόληση συναδέλφων μηχανικών. 

Σελίδα  5 

Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ πιστεύει ότι η ανάδειξη και η ορθολογική εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων της χώρας 
μας (μεταλλικά και μη μεταλλικά ορυκτά, υδρογονάνθρακες, γεωθερμία, σπάνιες γαίες, ενεργειακά ορυ-
κτά), σε συνδυασμό με την διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας πρωτογενούς και δευ-
τερογενούς μεταποίησης των πρώτων αυτών υλών, και πάντα παράλληλα με τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση μίας νέας γενιάς έργων υποδομής (τεχνικών έργων, ενεργειακών έργων, κ.α), μπορούν και 
πρέπει να παίξουν πρωταρχικό ρόλο στην ανάταση της εθνικής μας οικονομίας και την επιστροφή της 
στον πολυπόθητο δρόμο της ανάπτυξης, η οποία θα σημάνει και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
για τον κλάδο μας.  



Ανεξάρτητη Αριστερή ΣYσπείρωση   

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

 

Σελίδα 2 

Εκλογική διακήρυξη (μέρος 1ο) 

για τις εκλογές στις ΕΕΕ Μηχανολόγων και Ηλεκτρο-
λόγων στις 24.11.2016 

 

Καλούμε τους συναδέλφους στις εκλογές του Ιούνη να 
στηρίξουν την Ανεξάρτητη Αριστερή ΣYσπείρωση ΜΗΧΑΝΟ-
ΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ως τη μοναδική δύναμη στο 
ΠΣΔΜΗ και την Επιστημονική Επιτροπή του ΤΕΕ που με ατα-
λάντευτη στάση και ανεξάρτητη από τις κυβερνητικές σκο-
πιμότητες στόχευση, δηλώνει ότι αντιτίθενται στη προοπτική 
συνέχισης των μνημονιακών πολιτικών της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και κάθε επίδοξου συνεχιστή τους, που λέει 
αταλάντευτα «Έξω η τρόικα ΕΕ-ΔΝΤ από τη χώρα», που 
απαιτεί να μην πληρώσει ο λαός το χρέος και την κρίση, 
προβάλλοντας ένα πρόγραμμα ρήξης και ανατροπής.  

Ένα πρόγραμμα που στοχεύει στη κατάργηση των μνη-
μονίων, των δανειακών συμβάσεων και όλων των βάρβα-
ρων μέτρων σε βάρος των εργαζομένων, που απαιτεί τη 
διαγραφή του χρέους, τη ρήξη με την πολιτική και τις δομές 
της ΕΕ και της ΟΝΕ, που παλεύει να μην περάσει η εκποίηση 
της δημόσιας περιουσίας και οι ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων 
αγαθών και απαιτεί δημόσια και δωρεάν παιδεία, υγεία, ενη-
μέρωση συγκοινωνίες. 

Ένα πρόγραμμα που ζητά δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες 
και έργα με όφελος για την κοινωνία, παλεύει να μην περά-
σουν τα ΣΔΙΤ, οι χαριστικές συμβάσεις παραχώρησης σε 
τράπεζες και επενδυτές και δεν φοβάται να πει καθαρά ότι 
ένας τέτοιος δρόμος περνά από την εθνικοποίηση με κοινω-
νικό έλεγχο των τραπεζών και των επιχειρήσεων στρατηγι-
κής σημασίας και κοινής ωφέλειας και το να περιέλθουν οι 
παραγωγικές μονάδες που καταστρέφονται και εγκαταλείπο-
νται από τους ιδιώτες επιχειρηματίες, στον έλεγχο των ερ-
γαζομένων. 

 

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-
ΤΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Με τους νόμους που ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια 
και με αποκορύφωμα το Ν.4254/14 που επιτρέπει την 

άσκηση του επαγγέλματος σε πτυχιούχους 3ούς διάρκειας 
σπουδών και κολεγίων, τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
ΗΜ έχουν δεχτεί ισχυρό πλήγμα.  

Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στην τελευταία πράξη 
διάλυσής τους. Αφενός με τα υπό έκδοση ΠΔ για τα επαγ-
γελματικά δικαιώματα που έρχονται να διασπάσουν το ενιαί-
ο χαρακτήρα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΗΜ και 
αφετέρου το νομοσχέδιο Σπίρτζη για το Μητρώο Συντελε-
στών Τεχνικών Έργων», που δημιουργεί μηχανικούς διαφο-
ρετικών ταχυτήτων με κατόχους πτυχίων διαφορετικής τά-
ξης, επιβάλλοντας δυσπρόσιτες προϋποθέσεις για την μετά-
βαση σε ανώτερα πτυχία, προσβάσιμα μόνον από επιχειρή-
σεις. Επιπλέον η εισαγωγή των νέων στο επάγγελμα θα 
γίνεται με μηδενικά επαγγελματικά δικαιώματα και με όρους 
μαθητείας για τέσσερα χρόνια από την εγγραφή στο ΤΕΕ.  

Απαιτούμε εδώ και τώρα την απόσυρση του νομοσχεδίου 
Σπίρτζη για τα μητρώα. Λέμε όχι σε κάθε σκέψη για διαχω-
ρισμό δικαιωμάτων μεταξύ Ηλεκτρολόγων και Μηχανολό-
γων και σε κάθε διάσπαση του ενιαίου και αδιαίρετου χαρα-
κτήρα των Η/Μ σπουδών και απαιτούμε την απόσυρση των 
ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα. Απαιτούμε την επανα-
φορά των ενιαίων επαγγελματικών δικαιωμάτων του ΗΜ με 
μόνη προϋπόθεση το δίπλωμα πενταετούς φοίτησης με ταυ-
τόχρονη κατάργηση του Ν.4254/14 ο ποίος καταργεί πλή-
ρως τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Απαιτούμε οι ενερ-
γειακές επιθεωρήσεις να αποτελούν δικαίωμα όλων των ΗΜ 
χωρίς την εγγραφή σε άλλο μητρώο.  

Διεκδικούμε όλα τα μισθολογικά-βαθμολογικά δικαιώμα-

τα που απορρέουν από το πενταετές επίπεδο των Η/Μ σπου-
δών, χωρίς την εφαρμογή της συνθήκης της Μπολώνια 
(Master με 2 κύκλους).  

Απαιτούμε ξανά προγράμματα σπουδών στις σχολές Η-
λεκτρολόγων και Μηχανολόγων με όσο το δυνατόν περισ-
σότερα κοινά επιστημονικά αντικείμενα. Απαιτούμε την κα-
τάργηση όλων των νόμων και ΠΔ που υιοθετούν τις ευρω-
παϊκές οδηγίες για την κατάργηση των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων και την εφαρμογή του αγγλοσαξονικού μοντέ-
λου. 

 

ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗ-
ΣΕΙΣ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ 

Η ψήφιση του Νόμου Κατρούγκαλου ήρθε να σημάνει 
την ακόμα μεγαλύτερη απόσυρση του κράτους από την υ-
ποχρέωση χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης, να 
προωθήσει την οριστική εξόντωση των αυτοαπασχολούμε-
νων με την εκτίναξη των εισφορών στο 38% του εισοδήμα-
τος, να προετοιμάσει το έδαφος για την είσοδο της ιδιωτικής 
ασφάλισης μετά την πλήρη κατάρρευση του δημόσιου κοι-
νωνικού χαρακτήρα της και με την δυνατότητα σύστασης 
επαγγελματικών ταμείων ως ΝΠΙΔ και  να συντονίσει περισ-
σότερο τους εισπρακτικούς μηχανισμούς εφορίας και ΚΕΑΟ.  

Σήμερα που το 68% των μηχανικών αδυνατεί να πλη-
ρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές, παραμένει ανασφάλι-
στο, χωρίς υγειονομική περίθαλψη, σωρεύοντας υπέρογκες 
οφειλές και στο παρα πέντε της εφαρμογής του νέου νόμου, 
οι συνάδελφοι καλούνται να πληρώσουν τις αναδρομικές 
εισφορές ύψους χιλιάδων ευρώ οι οποίες μαζί με τα οποια-
δήποτε χρέη προς το ΤΣΜΕΔΕ θα μεταφερθούν από 1-1-
2017 στην εφορία.   

Η ληστεία των αποθεματικών των ταμείων διαμέσου της 
ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας Αττικής παραμένει, παρά 
το γεγονός ότι ήδη στην μαύρη τρύπα της τράπεζας Αττικής 
έχουν χαθεί περισσότερα από 600 εκατ. Ευρώ. Αντί να γίνε-
ται συζήτηση για την ανάκτηση των απωλειών των ταμείων 
από το PSI και από την τράπεζα Αττικής, γίνεται ένα επιπλέ-
ον βήμα στη κατεύθυνση μιας νέας «περιπέτειας» για τα 
ασφαλιστικά μας δικαιώματα με αντίστοιχη κατάληξη. Πρό-
κειται για την απόπειρα μεταφοράς στο νοεσύστατο ΤΜΕΔΕ 
των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ προκειμέ-
νου να μπορούν οι εργολάβοι και οι μελετητές να συνεχί-
ζουν να κερδοσκοπούν αντλώντας φθηνή εγγυοδοσία εις 
βάρος των συντάξεων μας που θα ανήκουν πλέον σε ένα 
ΝΠΙΔ χωρίς καμία δηλαδή εγγύηση του δημοσίου προς αυ-
τές. 

Απαιτούμε κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νό-
μων, δραστική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ανα-
γνώριση των ανέργων, μη χρέωση με εισφορές όσων δεν 
έχουν εισόδημα από το επάγγελμα. Άμεση κατάργηση των 
τοκογλυφικών επιβαρύνσεων στις χρωστούμενες οφειλές. 
Κατάργηση του ΚΕΑΟ. Λέμε όχι στην χρήση των αποθεματι-
κών των ταμείων για την αποπληρωμή του χρέους. Απαι-

τούμε άμεση αποδέσμευση του ΤΣΜΕΔΕ από την τράπεζα 
Αττικής. Άμεση κάλυψη των απωλειών των Ασφαλιστικών 
Ταμείων από το κράτος (PSI, Τράπεζα Αττικής κα). Καταβο-
λή των οφειλών του κράτους και της εργοδοσίας. Επαναφο-
ρά των αναδιανεμητικών πόρων των ταμείων. Απαιτούμε 
δημόσια δωρεάν υγεία για όλους, περίθαλψη ανεξάρτητα 
από χρέη προς το ταμείο. Άρση όλων περικοπών που επι-
βλήθηκαν στις συντάξεις. Απαιτούμε μείωση των χρόνων 
που απαιτούνται για συνταξιοδότηση. Στηρίζουμε τη δράση 
της ανοικτής συνέλευσης μηχανικών που ανέδειξε τα παρα-
πάνω ζητήματα. 
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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι  

Στην ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

συνεχίζουμε αγωνιστικά, δυναμικά και ανανεωμένοι με νέους 

συναδέλφους, μακριά από δεσμεύσεις και αγκυλώσεις παλαιοκομ-

ματικού τύπου, υστεροβουλίες και προσωπικές επιδιώξεις, διεκδι-

κούμε το ΤΕΕ που μας αξίζει. 

Έτσι Απαιτούμε και εργαζόμαστε για ένα Τεχνικό Επιμελητήριο 

- Ισχυρό και θεσμικά σεβαστό. 

- Ουσιαστικό και αποτελεσματικό στις θέσεις και παρεμβάσεις του και 

όχι με μία παθητική στάση απέναντι στις εξελίξεις. 

- Σύγχρονη ηλεκτρονική υποστήριξη στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

- Ευαισθητοποιημένο, με άμεσα αντανακλαστικά και χρήσιμο για τα 

μέλη του και την κοινωνία. 

- Που να εκφράζει το σύνολο των μηχανικών και όχι πρόσωπα. 

Η υλοποίηση των επιδιώξεων μας απαιτεί σκληρή και 

προγραμματισμένη δουλειά. Δεν περισσεύει κανείς ακόμη και αν 

κάποιοι νομίζουν ότι θα προσφέρουν από κάπου αλλού 

καλύτερα. Στη μακρόχρονη πορεία της, η Ανεξάρτητη Κίνηση 

Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, με χαρακτηριστικά τον ενθουσιασμό, 

την πρόθεση για δουλειά και εφεξής την τακτική αμφίδρομη 
επικοινωνία και ενημέρωση για να γίνει πράξη η συμμετοχική 

λειτουργία μας, λειτούργησε με γνώμονα τον σεβασμό την 

προσωπική ελευθερία των μελών της. 

Η Κίνηση μας δεν διακατέχεται από στενή κλαδική αντίληψη. Θεωρεί 

όμως ότι πρέπει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ το ΤΕΕ να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα 

των επαγγελματικών δικαιωμάτων με δικαιοσύνη και τεκμηρίωση 

ως προς το γνωστικό αντικείμενο κάθε κλάδου. 

Όραμα μας ένα ΤΕΕ, με ρόλο ισχυρό, θεσμικό και διεκδικητικό. 

Σήμερα ο κλάδος μας χρειάζεται όραμα, χρειάζεται σκληρή δουλειά, 

χρειάζεται να σταθεί επάξια στο επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος 

των μελών του. Μακριά από δεσμεύσεις και αγκυλώσεις, μακριά από 

παραγοντίστικες τακτικές και προσωπικές επιδιώξεις πιστεύουμε ότι το 

ΤΕΕ θα πρέπει να είναι πρωτοπόρο να προσφέρει στην κοινωνία και 

να στηρίξει την παραγωγική ανασυγκρότηση με σεβασμό στον πολίτη 

και στο περιβάλλον. 

Θέλουμε και διεκδικούμε ένα ΤΕΕ στην υπηρεσία των Μηχανι-

κών και προς όφελος της κοινωνίας. 

Έ ν α  τ έ τ ο ι ο  Τ Ε Ε  ε π ι θ υ μ ο ύ μ ε  κ α ι  π ι σ τ ε ύ ο υ μ ε  ό τ ι  

ε π ι θ υ μ ε ί  η  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  τ ω ν  Μ η χ α ν ι κ ώ ν  

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ( Α Κ Μ Η )   

Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι  Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ο Υ  Ψ Η Φ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Υ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1.  ΑΛΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η.Μ. 

2.  ΜΠΕΛΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Μ.Μ. 

3. ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η.Μ. 

4. ΧΑΤΖΗΜΠΑΗΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ.Μ.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η.Μ. 

2 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Μ.Μ. 

3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ.Μ. 

4 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ.Μ. 

5 ΒΑΡΥΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ.Μ. 

6 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μ.Μ. 

7 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Μ. 

8 ΚΑΛΦΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Μ.Μ. 

9 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Μ. 

10 ΚΟΡΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ.Μ. 

11 ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Μ. 

12 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ.Μ. 

13 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Μ.Μ. 

14 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η.Μ. 

15 ΣΑΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Μ. 

16 ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ Μ.Μ. 

17 ΤΣΑΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Μ. 

18 ΤΣΙΑΦΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Μ.Μ. 

19 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Μ. 

20 ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ.Μ.    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ 

1. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μ.Μ. 

2. ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Η.Μ. 

3. ΤΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η.Μ. 

4.   ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Μ.Μ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1. ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μ.Μ. 

2.   ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η.Μ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1.  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.Μ. 

2.   ΣΤΑΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Μ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

1 ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Μ. 

2 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ Μ.Μ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

1 ΒΑΚΑΤΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Μ.Μ. 

2 ΓΙΟΥΡΓΑ ΗΛΙΑΝΑ Μ.Μ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

1 ΚΟΥΛΟΥΜΟΥΔΙΩΤΗ Μ.Μ.   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 

1 ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Μ.Μ. 

2 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Μ.Μ. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

1 ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ               M.Μ. 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛ/ΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

1 ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η.Μ. 

2 ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Η.Μ. 

3 ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Η.Μ. 

4 ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Η.Μ. 

5 ΞΕΝΟΣ ΘΩΜΑΣ Η.Μ. 

6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Η.Μ. 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

1 ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Μ. 

2 ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ.Μ. 

3 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.Μ. 

4 ΜΑΝΣΟΥΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ Μ.Μ. 

5 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ.Μ. 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ( Α Κ Μ Η )   

Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι  Π Ε Ρ Ι Φ .  Τ Μ .  Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ   

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

1 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η.Μ. 

2 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Μ.Μ. 

3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ.Μ. 

4 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ.Μ 
5 ΒΑΡΥΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ.Μ. 

6 ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.Μ. 

7 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Μ.Μ. 

8 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Μ. 
9 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μ.Μ. 

10 ΚΑΛΦΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Μ.Μ. 

11 ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ.Μ. 

12 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Μ. 
13 ΚΟΡΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ.Μ. 

14 ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Η.Μ. 

15 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.Μ. 

16 ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Μ. 

17 ΜΑΝΣΟΥΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ Μ.Μ. 
18 ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Η.Μ. 

19 ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ.Μ. 

20 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ.Μ. 

21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Η.Μ. 
22 ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ Μ.Μ. 

23 ΤΣΑΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Μ. 

24 ΤΣΙΑΦΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Μ.Μ. 

25 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ.Μ. 
26 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Μ. 

27 ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ.Μ. 

 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
1.   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Η.Μ. 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΑΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Μ. 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  M.Μ. 
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Στις Εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 2016  ψηφίζουμε  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΑΚΜΗ 

Συνέπεια – Ανανέωση – Αγωνιστική Δύναμη  

 Ενισχύουμε το ΤΕΕ των ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 Δυναμώνουμε τον Κλάδο μας 



Website:http://www.arages.gr/ 

facebook: https://www.facebook.com/arages.tee  

twitter:https://twitter.com/arages_tee 

email: arages.tee@gmail.com 

 

Το ΤΕΕ αποκλείει τους μηχανικούς, αδιαφορεί και συμβάλ-

λει στην εξόντωσή τους 

 

Όπως γράψαμε στα δύο προηγούμενα σημειώματα, η σταθερή 

σύμπραξη του ΤΕΕ στις πολιτικές των Μνημονίων από τις ασφα-

λιστικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών ως την σιωπή του 

στις τρομακτικά δυσμενείς επιπτώσεις που επέφερε στο 

επάγγελμα η κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών, απέδειξε 

την απροθυμία του να υπερασπιστεί τους συναδέλφους απέναντι 

στην καταστροφή. Η κατεύθυνση αυτή, σε συνδυασμό με την 

διαρκή απαξίωση των συλλογικών διαδικασιών του ΤΕΕ, την 

ανάληψη «επιχειρηματικών» δραστηριοτήτων (προγράμματα 

ΕΣΠΑ, training voucher,  ηλεκτρονικές πλατφόρμες αυθαιρέτων, 

οικοδομικών αδειών  κλπ), την κατάργηση του Ενημερωτικού 

Δελτίου, την παραφθορά του επιστημονικού ρόλου που θα 

όφειλε να έχει προς όφελος της κοινωνίας σε ένα ρόλο διευθέτη-

σης πελατειακών συμφερόντων και προβολής στελε-

χών, απαξίωσε το Επιμελητήριο στα μάτια των συναδέλφων. 

Η εμφανής συναλλαγή των πρόσφατων ηγεσιών με τις κυβερνή-

σεις έναντι ίδιων πολιτικών οφελών, με χαρακτηριστικότερα 

πρόσφατα παραδείγματα την υπουργοποίηση Σπίρτζη, τη στή-

ριξη Στασινού στο “Ναι” στο δημοψήφισμα του 2015 και 

την όλη ιστορία με την Attica Bank, καταρράκωσαν και την 

όποια εναπομείνασα αξιοπιστία του ΤΕΕ. 

Χαρακτηριστική συνέπεια της κατρακύλας που έχει σημάνει στις 

κυρίαρχες παρατάξεις που διοικούν το ΤΕΕ, και της αντιμετώπι-

σής του και ως μηχανισμό προσωπικής ανάδειξης και επαγγελμα-

τικής δραστηριότητας για τα κυρίαρχα κομματικά τους στελέχη, 

είναι η απώλεια κάθε ενδιαφέροντος των εκλεγμένων μελών της 

Αντιπροσωπείας να ελέγξουν την Διοικούσα Επιτροπή, εμφανιζό-

μενα ουσιαστικά μόνο στις αρχαιρεσίες, εκχωρώντας τους έτσι το 

δικαίωμα να αποδιαρθρώσουν πλήρως το επάγγελμα. 

Αυτός είναι και ο λόγος που κατεβαίνουν δήθεν διασπασμένοι 

στις φετινές εκλογές. Όχι μόνον δεν θέλουν να πάρουν συλλογι-

κά και κομματικά την ευθύνη για την επιχειρούμενη διάλυση του 

επαγγέλματος και την αφήνουν να γίνει στα μουλωχτά από την 

επόμενη διοίκηση αλλά επιπλέον οι μέχρι σήμερα παρατάξεις 

τους εγκαταλείπονται προς όφελος «παρατάξεων» - φατριών με 

προσωποκεντρικά και ιδιοτελή χαρακτηριστικά. Σε καλούμε με 

τη ψήφο σου να τους χαλάσεις τα σχέδια. 

 

Σε σύγκρουση με το "σύστημα ΤΕΕ",  

Παρεμβαίνοντας στα όργανα, πυροδοτώντας τους αγώνες 

Απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές και τους εκφραστές τους, 

παλιούς και νέους, και μακριά από τα παιχνίδια συμφερό-

ντων που παρασιτούν στο χώρο του ΤΕΕ σε καλούμε να στηρί-

ξεις την παράταξη που θα μεταφέρει τη φωνή των κινημά-

των στα όργανα του ΤΕΕ, θα διατυπώνει μαχητικές και τεκμη-

ριωμένες προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων των μη-

χανικών αλλά και της κοινωνίας με βάση τις ανάγκες της πλειο-

ψηφίας και όχι τα κέρδη των λίγων, ώστε να: 

- ανοίξει η ενημέρωση στους συναδέλφους για όσα συμβαίνουν 

πίσω από τις κλειστές πόρτες και να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή 

όσων πιστεύουμε ότι τα πράγματα μπορούν "να πάνε αλλιώς" 

- ανοίξουν ξανά δίαυλοι επικοινωνίας που έκλεισαν μαζί με το 

Ενημερωτικό Δελτίο και τη μετατροπή του newsletter σε όχημα 

της προβολής του προέδρου. 

- μπει τέρμα στην επιχειρηματικοποίηση του Επιμελητηρίου και 

την μετατροπή του σε εξάρτημα ή υποκατάστατο των υπουργεί-

ων  

- επιβάλλουμε μια δημοκρατικότερη λειτουργία στο ΤΕΕ, με τη 

συμμετοχή των συναδέλφων σε αυτό.  

Παλεύουμε για ένα κίνημα μηχανικών εντός και εκτός ΤΕΕ, 

χρήσιμο για τους εργαζόμενους και την κοινωνία και όχι 

για τα μνημόνια  

Οι συνολικότερες αλλαγές των τελευταίων ετών, δεν επηρέασαν 

μόνο τον όγκο της δουλειάς των μηχανικών, αλλά σε σημαντικό 

βαθμό και το περιεχόμενό της. Οι μηχανικοί βρέθηκαν να μετα-

τρέπονται σε φοροεισπράκτορες και διεκπεραιωτές τεχνικών 

και γραφειοκρατικών διαδικασιών για το κράτος και την εξυπη-

ρέτηση των μνημονίων, αντί να αξιοποιούν τις γνώσεις τους και 

προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος.  

Η μαζική μετανάστευση χιλιάδων -νέων και όχι μόνο- συναδέλ-

φων στο εξωτερικό οφείλει να βρει απάντηση. Δε μπορούμε να 

υπερασπιζόμαστε το υπό κατάρρευση κοινωνικοοικονομικό μο-

ντέλο των προηγούμενων δεκαετιών. Οφείλουμε να συγκρου-

στούμε με συντεχνιακές λογικές fast-track επενδύσεων και 

"ανάπτυξης άνευ όρων" για να βρουν δουλειά οι μηχανικοί "με 

κάθε κόστος".  

Στον αντίποδα αυτών σε καλούμε με τη ψήφο σου να υποστηρί-

ξεις τις προσπάθειες που κάνουμε για την εμφάνιση ενός αριστε-

ρού ριζοσπαστικού ρεύματος στους εργαζόμενους μηχανικούς 

που διεκδικούν τον κοινωνικό τους ρόλο, την αξιοπρέπεια 

και τον έλεγχο στο αντικείμενο της δουλειάς τους, ενάντια 

στους νόμους της αγοράς παλεύοντας για: 

 Ενισχυμένες Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες και έργα με όφελος 

για την κοινωνία, για να σταματήσει η λογική των ΣΔΙΤ και οι 
χαριστικές συμβάσεις παραχώρησης και να υπάρξουν έργα και 
υποδομές που να καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες.  

 Την επαναφορά του δημόσιου ελέγχου στις μελέτες και στις 

κατασκευές απέναντι στην πολύμορφη ιδιωτικοποίηση της 
οικιστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης, τις “Fast-track” μελέ-
τες-κατασκευές και την διάλυση των δημόσιων ελεγκτικών 
υπηρεσιών. Παλεύουμε για προσλήψεις και επαρκή στελέχωση 
των δημόσιων ελεγκτικών μηχανισμών σε όλα τα επίπεδα της 
διοίκησης. Όχι στην γενικευμένη επαναφορά και την ισοπεδω-
τική επικράτηση της μελετοκατασκευής 

 Την ανατροπή της αρπαγής των δημοσίων υποδομών και του 

δημοσίου πλούτου γενικότερα, και την ανάγκη να αξιοποιη-
θούν σε σύνδεση με τις κοινωνικές ανάγκες 

 Την ενίσχυση των εγχειρημάτων της συνεργατικής οικονομίας 

(εργατικού ελέγχου – αυτοδιαχείρισης) την προώθησή τους ως 
σημαντικού τμήματος ενός άλλου οικονομικού μοντέλου, που 
δεν θα έχει κριτήριο το κέρδος αλλά την κάλυψη των κοινωνι-
κών αναγκών. 

 Την προστασία του περιβάλλοντος με ένα εναλλακτικό μοντέ-

λο διαχείρισης των απορριμμάτων χωρίς ΣΔΙΤ, στη λογική της 
αποκέντρωσης και όχι των μεγάλων μονάδων 

 Την προστασία της κατοικίας ως κοινωνικό δικαίωμα, την επα-

ναφορά του ΟΕΚ, με έμπρακτη αντίσταση στη συνεχή προσπά-
θεια υφαρπαγής της από τα εγχώρια και διεθνή αρπακτικά. 

 Την αντίσταση στις μνημονιακές εισπρακτικές λογικές για τα 

αυθαίρετα, ενάντια στις αλλαγές στο χωροταξικό σχεδιασμό 
που μοναδικό στόχο έχουν την εξυπηρέτηση κερδοσκοπικών 
συμφερόντων (Τουρισμός, βιομηχανικές ΑΠΕ κλπ) 

 Την απόκρουση της αναδιάρθρωσης  στην παραγωγή και στην 

αγορά της ενέργειας που συντελείται με  τις ιδιωτικοποιήσεις 
του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΣΦΑ, και με συνολικότερη κατεύθυνση 
την “απελευθέρωση” της αγοράς ενέργειας. 

 Τον ανασχεδιασμό της παραγωγικής και βιομηχανικής δομής 

της χώρας και την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου με γνώ-
μονα την ικανοποίηση των βασικών κοινωνικών αναγκών 

 Την προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, της διατροφικής επάρκειας ενάντια 
στα περιβαλλοντικά εγκλήματα (Σκουριές κλπ) 

 Την υπεράσπιση και την κοινή χρήση των ελεύθερων δημόσι-

ων χώρων για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, ιδιαίτερα 
στις πυκνοκατοικημένες περιοχές των αστικών κέντρων. 
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Σελίδα 2 

Για το Σχέδιο Νόμου «για τον Έλεγχο και την Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος»  

Το νομοσχέδιο «για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» συμπεριλαμβάνει εκτός από την τακτοποί-

ηση αυθαιρέτων και μία σειρά από θέματα όπως η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων, οι άδειες δόμησης, η δημιουργία του 

«Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος», η μεταφορά συντελεστή δόμησης, κ.ά. Στο σύντομο αυτό σημείωμα θα περιο-

ριστούμε σε κάποιες βασικές πλευρές.  

Κεντρική επιλογή του νομοσχεδίου αποτελεί η συνέχιση της εισπρακτικής λογικής στην τακτοποίηση αυθαιρέτων και γενικό-

τερα και η εμβάθυνση της μνημονιακής κατεύθυνσης της ιδιωτικοποίησης του δημόσιου ελέγχου με την μεταφορά όλης της 

ευθύνης των μέχρι τώρα πολεοδομικών διοικητικών πράξεων στους ιδιώτες μηχανικούς. Έτσι το κράτος εγκαταλείπει τον 

ρόλο του ελεγκτή και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτόν και αναλαμβάνει πλέον ρόλο παρατηρητή των εξελίξεων και 

τιμωρού των μηχανικών. 

Αναλυτικότερα ένα πρώτο σημαντικό σημείο είναι η πρόβλεψη για έλεγχο των υπαγωγών αυθαιρέτων από ελεγκτές δόμησης. 

Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ελέγχου είναι συνολικά πολλαπλά αρνητική. Κατ’ αρχήν προκύπτει μέσω της διάλυσης των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών όπου πτυχές τους (έλεγχος δόμησης, ενεργειακές επιθεωρήσεις κ.ά.) αφαιρείται 

από τα δικαιώματα του πτυχίου και η πρόσβαση σε αυτές γίνεται κατά κανόνα μέσω φροντιστηρίων, πιστοποιήσεων και εξετά-

σεων επί πληρωμή. Επιπλέον η ανάληψη μιας τέτοιας  επαγγελματικής ευθύνης από τους μηχανικούς μεσοπρόθεσμα θα οδη-

γήσει σε υποχρεωτικές ασφαλίσεις έναντι επαγγελματικού κινδύνου, καθώς λ.χ. σε περίπτωση λάθους της άδειας, ενώ έχουν 

ξεκινήσει οι οικοδομικές εργασίες,  η οικονομική ζημιά μπορεί να είναι τεράστια. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι στο νέο νομοσχέ-

διο προκύπτει ακόμα και έκδοση αριθμού αδείας με την κατάθεση του φακέλου και δυνατότητα έναρξης οικοδομικών εργα-

σιών αμέσως και προ του ελέγχου, ο οποίος θα έπεται! Ο μη έλεγχος των μελετών και των κατασκευών είχε ξανασυμβεί μόνο 

επί χούντας με τα περίφημα «υπόκειται εις μελλοντικόν έλεγχο». 

Ειδικότερα όμως για τον έλεγχο των υπαγωγών αυθαιρέτων, ο εκ των υστέρων έλεγχος μιας διαδικασίας, την οποία το κρά-

τος επέβαλλε στους ιδιώτες μηχανικούς, ενώ το ίδιο απείχε και άφηνε τους μηχανικούς νομικά όλο και πιο εκτεθειμένους (και 

εξακολουθεί να το κάνει), αποτελεί κρατικό ρεβανσισμό. Εδώ αξίζει να σκιαγραφηθεί μέρος της  εργασιακής πραγματικότητας 

για το σύνολο των συναδέλφων οι οποίοι ενεπλάκησαν στις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων. 

O ν.4178/13 αποτελεί νομικά έναν καφκικό εφιάλτη, καθώς για την ερμηνεία του εκδόθηκαν 4 εγκύκλιοι και επιπλέον 981 

ερωταπαντήσεις, οι οποίες εκδόθηκαν σταδιακά σε 38 πακέτα μέχρι σήμερα. Είχαν προηγηθεί οι αντίστοιχες παλινωδίες του 

ν.4014/11. Το help desk του ΤΕΕ περισσότερο έμπλεκε τους συναδέλφους και ενέτεινε το χάος, ενώ οι πολεοδομίες ως αναρ-

μόδιες για τις υπαγωγές, δεν ήταν σε θέση να καθοδηγήσουν τους συναδέλφους. Αυτό το πλαίσιο όριζε και ορίζει τις υπαγω-

γές, οι οποίες τώρα θα ελεγχθούν όχι από υπαλλήλους με εμπειρία, αλλά από ιδιώτες συναδέλφους ελεγκτές δόμησης, ανάμε-

σα στους οποίους, είναι πιθανό να βρεθούν από συναδέλφους άπειρους στη γνώση και ερμηνεία της νομοθεσίας, έως ευθυνό-

φοβους, χωρίς να αποκλείονται, όπως παντού, και οι περιπτώσεις των διατεθειμένων να χρηματιστούν.  

Όλα αυτά είναι απότοκα του γεγονότος ότι ο νόμος δεν ήρθε για να θέσει φραγμό στην αυθαίρετη δόμηση, αλλά για να φέρει 

έσοδα στα κρατικά ταμεία για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Εξ ου και η μεγάλη πολυπλοκότητά του, όσο και η προ-

σπάθεια να εξαιρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι των εκπτώσεων.   

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η δημιουργία ενός νέου μοντέλου μηχανικού, αυτού του μόνιμα υπεύθυνου και υπόλογου για 

δυσανάλογες ευθύνες αστικού δικαίου, του απλήρωτου, του έρμαιου στις πιέσεις των πελατών, του μακριού χεριού του κρά-

τους και του ευγνώμονα στον τεχνικό σύμβουλο του κράτους (ΤΕΕ), χάρη στον οποίο διατηρεί  κοινωνικά άχρηστες δουλί-

τσες, όπως είναι τα άχρηστα ΠΕΑ, η ηλεκτρονική ταυτότητα -όπως θα καταλήξει- και οι ατέλειωτες τακτοποιήσεις αυθαιρέ-

των. Τη στιγμή μάλιστα, που το δομημένο περιβάλλον δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, ενώ οι συνάδελφοι, που 

είναι πιο καταρτισμένοι από ποτέ και η τεχνολογία της εποχής μας, μπορούν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο τα μέγι-

στα. 

Ειδικά το ΤΕΕ πρωτοστάτησε στην εφαρμογή των παραπάνω και δηλώνει ετοιμότητα για να "αναλάβει δράση".  

Το νέο νομοσχέδιο,  θα εντείνει τα προβλήματα που υποτίθεται λύνει (γραφειοκρατία, διαφθορά,  αυθαίρετη δόμηση) και 

πρέπει να αποσυρθεί.  Αντίθετα, βήματα σε θετική κατεύθυνση είναι  πρώτα και κύρια η κωδικοποίηση και απλοποίηση της 

νομοθεσίας, η προφύλαξη της πρώτης κατοικίας και η απάλειψη των υποσημειώσεων των κοινωνικών παραγόντων, ώστε να 

δίνονται πραγματικές εκπτώσεις σε αυτούς που τις χρειάζονται, η επαναφορά των ελάχιστων αμοιβών για τη διασφάλιση της 

ποιότητας και τον περιορισμό του ακραίου και αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικά εξοντωμένων συναδέλφων και 

η γενναία στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών με  διατήρηση του ελεγκτικού τους ρόλου, που θα προστατεύσει τόσο τους 

μελετητές, όσο τους ιδιοκτήτες και το περιβάλλον στην πράξη και όχι με ευχολόγια. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες: https://akea2011.com/2016/11/01/eleghoskeprostasiadomimenouperivalontos/ 
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Για τις εκλογές των πειθαρχικών συμβουλίων 

Ο ρόλος που είχαν οι μηχανικοί στο σχεδιασμό και τη διεύθυνση της παραγωγικής διαδικασίας επί δεκαετίες στην ελληνική 

κοινωνία, συνοδεύτηκε από αντίστοιχη κοινωνική αναγνώριση. Αυτή η συνθήκη, σε συνδυασμό με την ανάγκη των ίδιων των 

μηχανικών να περιφρουρήσουν το κοινωνικό τους στάτους, αλλά και να πείσουν την κοινωνία ότι ως ανώτερο, κοινωνικά, 

στρώμα δεν θα εκμεταλλεύονται τους υπόλοιπους και θα απομονώνουν όσα από τα μέλη του ΤΕΕ δεν τηρούν τους "κανόνες" 

του επαγγέλματος, οδήγησε πρακτικά στην δημιουργία των πειθαρχικών συμβουλίων. Η παραπάνω ανάγκη συνδυάστηκε 

προφανώς και με την ανάγκη του ΤΕΕ, όπως και κάθε συλλογικού φορέα, να έχει ελεγκτικά όργανα που θα ελέγχουν την 

τήρηση του πλαισίου του από τα μέλη του. 

Στην πραγματικότητα, βέβαια, και εξαιτίας του γεγονότος ότι ιδιαίτερα τα ανώτερα στρώματα των μηχανικών είχαν ενεργό 

ρόλο στα δίκτυα εξουσίας στην ελληνική κοινωνία, τα πειθαρχικά συμβούλια, τουλάχιστον τα τελευταία πολλά χρόνια, δεν 

διαδραμάτισαν το ρόλο που θα ανέμενε κανείς. Ελάχιστες περιπτώσεις παραπέμπονταν στα πειθαρχικά, σχεδόν ποτέ 

αυτές που αφορούσαν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα του κλάδου, και το "σύστημα ΤΕΕ" είχε τη δυνατότητα να 

επηρεάζει τις αποφάσεις στην κατεύθυνση που επιθυμούσε. Μια από τις πιο τρανταχτές δυνατότητες παρέμβασης είναι 

η δυνατότητα του προέδρου του ΤΕΕ να εφεσιβάλλει τις πρωτόδικες αποφάσεις των πειθαρχικών χωρίς καν αιτιολογικό δια-

φωνίας με την πρωτόδικη απόφαση. Την ίδια στιγμή, υπήρχαν από την άλλη πλευρά περιπτώσεις που συνάδελφοι παραπέ-

μπονταν λόγω καταγγελίας "μη καλής διαγωγής", γιατί οι μηχανικοί ως κοινωνική ελίτ, θεωρείτο ότι πρέπει να συμπεριφέρο-

νται στη βάση ενός απροσδιόριστου καθωσπρεπισμού. 

Η προβληματική λειτουργία των πειθαρχικών, που στην πράξη δεν λειτουργούσαν ως ελεγκτικός μηχανισμός που θα προστά-

τευε τους κοινωνικά αδύναμους - αφού οι ισχυρότεροι πάντα έχουν περισσότερες, και κυρίως τις νομικές, οδούς για να αυτο-

προστατευτούν - από την ασυδοσία συγκεκριμένων περιπτώσεων μηχανικών, αλλά ως μανδύας συγκάλυψης για τον κλάδο, 

δεν αναιρεί την ανάγκη να υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεν θεωρούμε, και δεν τοποθε-

τούμαστε έτσι και συνολικότερα στην παρέμβασή μας στον κλάδο, αλλά και στο ΤΕΕ, ότι είμαστε συνάδελφοι με τους μηχανι-

κούς που εκμεταλλεύονται τις γνώσεις, τη θέση και την ισχύ τους εις βάρος των πιο αδύναμων. Από τους μεγαλοκαρχαρίες 

"εθνικούς εργολάβους" των μεγάλων έργων υποδομής, ως αυτούς που προωθούν περιβαλλοντικά και κοινωνικά επιζήμια 

έργα για να πλουτίσουν, αλλά και τους "μικρότερους" που κλέβουν τους πελάτες τους, εισπράττοντας προκαταβολές για να 

εξαφανιστούν στη συνέχεια. Υπερασπιζόμαστε την κοινωνική ευθύνη των μηχανικών και έναν ρόλο τους με συγκε-

κριμένο πρόσημο, στο πλευρό της κοινωνίας και ειδικά των ασθενέστερων, και δεν ασπαζόμαστε οπτικές συντε-

χνιασμού που ευδοκιμούσαν στον κλάδο, τουλάχιστον ως το ξέσπασμα της κρίσης.  

Υπό αυτή την οπτική θεωρούμε ότι τόσο η ύπαρξη των πειθαρχικών, όσο και η παρέμβαση της Αριστεράς σε αυτά, αλλά κυρί-

ως ο αγώνας για να αποκτήσουν διαφορετικό περιεχόμενο, έχουν σημασία, ειδικά σε μια περίοδο που ήδη συζητιέται η 

αναμόρφωση των πειθαρχικών μετά από πρόταση που έχει κατατεθεί στην απερχόμενη Κεντρική Αντιπροσωπεία 

του ΤΕΕ, και ενώ προσφάτως εμφανίστηκαν έγγραφα που ζητούσαν από συναδέλφους "Βεβαιώσεις περί επαγ-

γελματικής διαγωγής". 

 Για να υπάρχουν και κάποιοι εκτός του "συστήματος ΤΕΕ" παρόντες, που θα βάζουν φρένο στον συντεχνιασμό που θα 

προστατεύει τους ασύδοτους στο όνομα του ότι είναι "συνάδελφοι" ή θα προστατεύει τον ασθενέστερο σε μια πιθανή δια-

μάχη. 

 Για να καταγράφεται η διαφωνία και μια διαφορετική φωνή που μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμη σε αυτόν που ψάχνει να 

βρει το δίκιο του 

 Για να προτείνονται συνολικότερες αλλαγές στη λειτουργία από καλύτερες θέσεις, όπως 

 η καλύτερη λειτουργία της "προανακριτικής" διαδικασίας ώστε να μην παραπέμπονται συνάδελφοι για ασήμαντους 

λόγους όπως η μη τήρηση ενός υποτιθέμενου "καθωσπρεπισμού" 

 η κατάργηση της δυνατότητας εφέσεων από τον εκάστοτε πρόεδρο του ΤΕΕ, αντί για τα εμπλεκόμενα μέρη, και μάλι-

στα χωρίς καν κατάθεση σκεπτικού 

 η πιθανότητα ένα μέρος του πειθαρχικού να προκύπτει από διαδικασία κλήρωσης από τα μέλη του ΤΕΕ που συγκε-

ντρώνουν μια εμπειρία και όχι μόνο από τις εκλογές. 

 

 Για να διεκδικήσουμε την αναβάθμιση και την συμπερίληψη καταπατήσεων και των εργασιακών δικαιωμάτων, και ειδικά 

όταν πρόκειται για περιπτώσεις συναδέλφων που τα δικαιώματά τους καταπατώνται από εργοδότες επίσης μέλη του ΤΕΕ 

 Για να επιχειρήσουμε και το ακόμα πιο δύσκολο έργο του να αρχίσουμε στον κλάδο να μιλάμε και για τις μεγάλες υποθέ-

σεις που συνήθως δεν αγγίζει κανείς. 

 

Αριστερή Στροφή                                           ΤΟΜΗ-ΑΔΜ 
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….συνέχεια από το προηγούμενο newsletter 

 

Εκλογές στο ΤΕΕ   

 

Η ΑΜΑΚ στην κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, 

 έθετε ζητήματα που πραγματικά απασχολούν τους 

μηχανικούς και σχεδόν κανείς άλλος δεν έθετε με αυτήν 
την οπτική,  

 έβαζε στο επίκεντρο την ανάπτυξη των περιφερεια-

κών παραγωγικών δυνάμεων, σε αντιδιαστολή με την 
ευημερία των αριθμών,  

 αγωνίστηκε διαχρονικά  για το ΤΣΜΕΔΕ και την Τράπε-

ζα Αττικής. 

 

       Κάποιες φορές η μάχη κερδήθηκε,  

όπως πρόσφατα, με την αναστολή χρέωσης των επιπλέ-
ον εισφορών στους κατόχους μελετητικού πτυχίου για 
το 2016, θέμα που αφορά τους μηχανικούς πανελλαδι-
κά! 

Η έντονη διαμαρτυρία των εκπροσώπων μας για το νέο χα-
ράτσι που επέβαλε το ΤΕΕ στους μελετητές, η επιμονή και ο 
τρόπος με τον οποίο ανέδειξαν ότι οι εισφορές αυτές δεν 
προβλέπονται από τη νομοθεσία, οδήγησε στην απόσυρσή 
του. 

 

Τα προβλήματα της περιφέρειας δεν ήταν ποτέ στις 
προτεραιότητες των κεντρικών επιτελείων και γι αυτό 
η ΑΜΑΚ ήταν και είναι ξανά παρούσα να τα υπερασπι-
στεί, με ψηφοδέλτιο στην κεντρική Αντιπροσωπεία του 
ΤΕΕ.  

 

Και τώρα; 

    Η αλήθεια είναι πως όλα αυτά που και τώρα λέμε, τα λέ-
γαμε εδώ και πολλά χρόνια και τα παλεύαμε με χαρακτη-
ριστική συνέπεια και θάρρος.  Είναι πολύ δυσάρεστο να 
επιβεβαιώνεσαι όταν προβλέπεις τα χειρότερα και δεν χαιρό-
μαστε καθόλου γι αυτό. 

   Η απογοήτευση των συναδέλφων ανέβηκε κατακόρυφα κι 
αυτό θα εκφραστεί στις επερχόμενες εκλογές. 

   Η δυσαρέσκεια αυτή όμως, πρέπει να εκφραστεί ενά-
ντια στις παρατάξεις που διοίκησαν το ΤΕΕ και ειδικά 
στο ΤΕΕ/ΤΑΚ, να εκφραστεί ενάντια στη συνδιοίκηση ΔΚΜ 
και ΠΑΣΚ (με όποιο όνομα κατά περίπτωση και συγκυρία, 
εμφανίζεται κάθε φορά) που διοικούν εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια το τμήμα, μοιράζοντας μεταξύ τους τις θέσεις στα 
προεδρεία.  

 

Η αυτονομία της ΑΜΑΚ 

    Από την πρώτη στιγμή που συγκροτήθηκε η ΑΜΑΚ, επέ-
λεξε να είναι αυτόνομη παράταξη, μια παράταξη για 
τους μηχανικούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς εκπτώσεις, 
χωρίς εξαρτήσεις.  

    Η ανεξαρτησία αυτή από οποιονδήποτε κομματικό 
φορέα, δεν αποτελεί ιδεοληψία, αλλά διαχρονικό χαρακτη-
ριστικό, το οποίο λειτουργεί εποικοδομητικά και προωθητικά 
για τις πολιτικές ζυμώσεις και επεξεργασίες που παράγονται 
στη βάση και οι οποίες οδηγούν σε συλλογικές θέσεις.  

   Η επιλογή μας αυτή δεν ήταν εύκολη, επειδή μας 
έβαλε αντιμέτωπους μ’ ένα ολόκληρο σύστημα πολλαπλών 
δεσμεύσεων, εξαρτήσεων κι εκπτώσεων, που έπρεπε να με-
λετήσουμε, να κατανοήσουμε πως λειτουργεί και να αντιπα-
λέψουμε με συνέπεια κι όχι απλά με στείρα αντιπολίτευση. 

  Κάποιες φορές ο αγώνας με το κατεστημένο έφτασε σε 
όρια πολέμου ενάντια στην απροκάλυπτη ανομία, όπως 
π.χ. στην περίπτωση του πρατηρίου καυσίμων στη Λ. Ικάρου 
αλλά και του Πολιτιστικού Κέντρου, και  των παράνομων 
αναθέσεων μελετών και έργων. 

Ο ρόλος που αναλάβαμε ήταν και είναι πιστεύουμε, χρή-
σιμος για τη μεγάλη πλειοψηφία των μηχανικών, αλλά 

και την τοπική κοινωνία. Αυτό έγινε κατανοητό και επι-
βραβεύτηκε από τους μηχανικούς, σε όλες τις εκλογικές 
αναμετρήσεις,  και όχι μόνο.   

 

Τι θέλουμε   

- Θέλουμε ένα ΤΕΕ : 

 να πρωτοστατεί σε συνεργασία και με άλλους επαγ-

γελματικούς κλάδους ώστε να ανατραπούν οι πρόσφατοι 
νόμοι που έπληξαν ανεπανόρθωτα τους μηχανικούς και να 
αγωνιστεί ώστε να ανακτηθούν τα αυτονόητα: μείωση 
ασφαλιστικών εισφορών, ασφάλιση για όλους, επαναφορά 
του αφορολόγητου ορίου, παραγραφή χρεών για όσους 
τεκμηριωμένα αδυνατούν να πληρώσουν, 

 να απαιτήσει την απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους 

της κλοπής των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, 

 να στηρίζει την εργασία για τον ελεύθερο επαγγελματία, 

τον υπάλληλο, τον άνεργο, τους νέους συναδέλφους,  

 να αγωνίζεται για ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, με 

γνώμονα τον ορθολογισμό, το σχεδιασμό, την περιφερειακή 
διάσταση, το σεβασμό στους φυσικούς πόρους και τον 
άνθρωπο, την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της τεχνο-
λογίας, 

 να αντιλαμβάνεται ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

χώρας συνιστούν τις κρίσιμες διαφορές και ταυτόχρονα τις 
ευκαιρίες για μια πρόοδο, τα αποτελέσματα της οποίας θα 
ξεκινούν και θα επιστρέφουν στην κοινωνία, αντί να 
«παίζονται» ως κέρδη στα διεθνή χρηματιστήρια, 

 να σέβεται την επιστήμη, να είναι ανοιχτό στις εξελίξεις 

της, να προωθεί τη διεπιστημονικότητα. 

Κάτι τέτοιο μόνο μια συνεργασία των μηχανικών με τα 
ίδια «πιστεύω» μπορεί να επιβάλλει. 

 

- Θέλουμε ένα ΤΕΕ/ΤΑΚ : 

 ανοικτό στους συναδέλφους και την κοινωνία,  

 προσανατολισμένο και επικεντρωμένο με συνέπεια 

στα προβλήματα των μηχανικών και της περιφέρειας,  

 που δεν κουράζεται να ενημερώνεται και να ενημε-

ρώνει,  

 που παράγει λύσεις αντί να διεκπεραιώνει ή να παρα-

πέμπει, να ενθαρρύνει το διάλογο και τη συμμετοχή,  

 που προτάσσει την αξιοπρέπεια των μηχανικών και 

την ανάπτυξη του τόπου, 

 που προάγει την τεχνολογία και την επιστήμη του 

μηχανικού. 

 

Η στάση αυτή για το ΤΕΕ/ΤΑΚ είναι πιο επίκαιρη και επιβε-

βλημένη από ποτέ, με δεδομένες τις επάλληλες κρίσεις: της 
χώρας, της πολιτικής, της οικονομίας, του επαγγέλματος, της 
συλλογικότητας, παράλληλα με την πρωτοφανή ενίσχυση 
συγκεντρωτικών δομών,  και παντελή έλλειψη συμμετοχικής 
δημοκρατίας. 

 

Ζητούμε την ψήφο και τη συμμετοχή σου,  

για να διεκδικήσουμε  αποτελεσματικά, αυ-

τά που μας αξίζουν.  

 

με την ΑΜΑΚ πάμε δυνατά! 

με ευθύνη, με συνέπεια,  χωρίς  εξαρτήσεις! 
 

                                                                                                         
ΑΜΑΚ στο facebook  

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.amak.gr     
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http://amak.gr/index.php/drasi-amak/966-syzitithike-to-thema-eisforon-meletiton-ergolipton-sti-d-e-tee
http://amak.gr/index.php/drasi-amak/966-syzitithike-to-thema-eisforon-meletiton-ergolipton-sti-d-e-tee
http://amak.gr/index.php/drasi-amak/966-syzitithike-to-thema-eisforon-meletiton-ergolipton-sti-d-e-tee
http://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/1087-deltio-typou-amak-doste-telos-stin-anomia
https://www.facebook.com/%CE%91%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B9-%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%91%CE%9C%CE%91%CE%9A-1
http://www.amak.gr/
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Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Απόδειξη Παροχής Υπη-
ρεσιών που υπολογίζει τις εισφορές σε φόρο και ασφάλεια με 
το νέο ασφαλιστικό. 

Για να ξέρετε πόσο πρέπει να τιμολογήσετε. 

Για να ξέρει ο πελάτης σας πόσο πληρώνει στο κράτος 
και πόσο πληρώνει για την παροχή υπηρεσιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμεση εκλογή προέδρου ΤΕΕ 

από τις εκλογές 

 

 

Ζητάμε: Μητρώο Συντελεστών 

Ιδιωτικών Έργων  
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Έλα να πάμε Μπροστά! 

Έλα στην ΑΦΕΤΗΡΙΑ! 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ - ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ - ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ 
 

                                                                                                                               

http://afetiria.gr/download.html
https://www.youtube.com/watch?v=-8MTSqlfuq8
https://www.youtube.com/watch?v=-8MTSqlfuq8
https://www.youtube.com/watch?v=Bg_39o9uU_I
https://www.youtube.com/watch?v=Bg_39o9uU_I
http://afetiria.gr/index.html
http://afetiria.gr/page-13.html
http://afetiria.gr/page-21.html
http://www.afetiria.gr/
https://www.facebook.com/afetiria.gr/
https://www.youtube.com/channel/UCpvlLHee7Jdc8FjAKfWGzPw
mailto:info@afetiria.gr
http://afetiria.gr/download.html
https://www.youtube.com/watch?v=-8MTSqlfuq8
https://www.youtube.com/watch?v=Bg_39o9uU_I
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Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016, 
στην Αίθουσα Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., η Κεντρική 
Προεκλογική Συνάντηση της Δημοκρατικής Παράτα-
ξης Μηχανικών (ΔΗ.ΠΑ.Μ.). Παρόντες ήταν όλοι οι ε-
κλεγμένοι εκπρόσωποί της, νέοι και παλαιοί υποψήφιοι, 
αλλά και πληθώρα Μηχανικών που στηρίζουν τη δράση της 
ΔΗ.ΠΑ.Μ. και της επικεφαλής της, Καθηγήτριας Ε.Μ.Π., 
Τώνιας Μοροπούλου.  

Από αριστερά προς τα 
δεξιά: Κωνστάντζος 
Γεώργιος εκλεγμένος 
στην Αντιπροσωπεία του 
ΤΕΕ από το Περιφερειακό 
Τμήμα Δωδεκανήσου, 
Μοροπούλου Τώνια 
επικεφαλής ΔΗΠΑΜ και 
Β΄Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ, 
Καψάσκης Γεώργιος 
εκλεγμένος στην Αντιπρο-
σωπεία του ΤΕΕ από το 
Περιφερειακό Τμήμα 
Αττικής, Λυρίδης Δημή-
τριος εκλεγμένος στην 
Επιστημονική Επιτροπή 
Ειδικότητας Ναυπηγών 
Μηχανικών.  

 

Η συνάντηση άρχισε με την ομιλία της Τώνιας Μοροπού-
λου, η οποία μόλις επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την Πα-
γκοσμίου ενδιαφέροντος είδηση ότι Έλληνες αναστηλωτές 
και συντηρητές με την ευθύνη της επιστημονικής ομάδας 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπό την καθοδήγησή 
της, άνοιξαν μετά από αιώνες για πρώτη φορά τη μαρμάρινη 
πλάκα που σκέπαζε τον τάφο του Ιησού στον Ναό της Ανα-
στάσεως στην Ιερουσαλήμ , στερέωσαν και ανέδειξαν τον 
Ιερό Βράχο του ταφικού μνημείου στο πλαίσιο του πρότυ-
που έργου για την αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου.  

Σχετικά άρθρα:  

http://www.iefimerida.gr/news/297731/ellines-epistimones
-apokalypsan-ton-tafo-toy-hristoy-eikones  

http://www.iefimerida.gr/news/269472/ierosolyma-
xekinisan-oi-ergasies-anastilosis-toy-panagioy-tafoy  

Οι εκλογές του Τ.Ε.Ε. θα διεξαχθούν σε όλη την Ελλάδα, 
την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 και όπως τόνισε η Τώνια 
Μοροπούλου, είναι επιβεβλημένη η μαχητική στάση 
του Τ.Ε.Ε. για να δοθούν λύσεις στα προβλήματα των Μη-
χανικών της χώρας, οι οποίοι βιώνουν την ανεργία, την 
υποαπασχόληση, την αβεβαιότητα κοινωνικής πρόνοιας και 
ασφάλισης και την απαξίωση του ρόλου τους.  

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ., έχει να παρουσιάσει δέκα χρόνια ασυμβί-
βαστων αγώνων, ανεξάρτητης δράσης και στρατηγικής 
παρέμβασης στην αναβάθμιση του ρόλου του Τ.Ε.Ε. ώστε 
να ανακτήσει το κύρος του ως Σύμβουλος της Πολιτείας, σε 
όλα τα θέματα της παιδείας, του επαγγέλματος του Μηχανι-
κού και της συμβολής στην ανάπτυξη της χώρας με εξω-
στρέφεια και κατάλληλες στρατηγικές συμμαχίες.  

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. σαν ανεξάρτητη φωνή, ακηδεμόνευτη από 
κομματικές εξαρτήσεις, πολιτικές και συνδικαλιστικές 
σκοπιμότητες που ελέγχανε τις κατεστημένες ηγεσίες του 
Τ.Ε.Ε., διεκδικεί τη θέση της στην ηγεσία του Τ.Ε.Ε. στο 
όνομα όλων των Μηχανικών.  

Ήδη σημαντικές πρωτοβουλίες έχει αναλάβει η ΔΗ.ΠΑ.Μ. 
στην κατεύθυνση αυτή: 

■ Την ενεργοποίηση Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχο-

λών, ώστε σε στρατηγική συμμαχία με το Τ.Ε.Ε. να διεκδι-

κήσουν την αναγνώριση του ενιαίου πενταετούς Δι-

πλώματος των Μηχανικών ως επιπέδου master. Η κα-

τάθεση σχετικού άρθρου στο ν.σ. για τις μεταπτυχιακές 

σπουδές αποτέλεσε απόκριση σε αυτήν την κίνηση.  

■ Τη λειτουργία helpdesk για την παροχή συμβουλών 

σχετικά με τον Ν.4412/2016, περί δημόσιων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ώστε να καταδειχθεί η 

σημασία που έχει η Πολιτεία να αξιοποιεί το Τ.Ε.Ε. ως Σύμ-

βουλό της.  

■ Την υποστήριξη στη Διοικούσα Επιτροπή της άποψης που 

έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΔΗ.ΠΑ.Μ., ότι οι φυ-

σικοί πόροι και η ακίνητη περιουσία του Δημοσίου 

αποτελούν κοινωνικά αγαθά και ότι η διαχείριση της 

πρέπει να διασφαλίζει αυτή τη διάσταση.  

■ Το Τ.Ε.Ε. να γίνει τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας 

σε θέματα σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργει-

ας (Α.Π.Ε.), όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα 

της ΔΗ.ΠΑ.Μ.  

■ Την οικοδόμηση στρατηγικής συμμαχίας και εξωστρέ-

φειας στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου 

για ανεξάρτητη ανάπτυξη με καινοτομία και συνεργασία των 

Μηχανικών (συμφωνία Τ.Ε.Ε. – Ε.Τ.Ε.Κ. – κ.α.)  

■ Την εισαγωγή συστημάτων ολικής ποιότητας σε όλους 

τους τομείς της τεχνικής ανάπτυξης (κατασκευή, βιομηχανί-

α, αγορά τεχνικών προϊόντων, κ.α.) για την προτυποποίη-

ση, την διαπίστευση και τη διακρίβωση φορέων και διεργα-

σιών ποιότητας καθώς και για τον έλεγχο της αγοράς. Το 

δημόσιο συμφέρον έχει μεγάλο όφελος από τον έλεγχο της 

ποιότητας, εφόσον τροποποιηθεί κατάλληλα το θεσμικό 

πλαίσιο (Σύμβουλος Ελέγχου Ποιότητας για τα Δημόσια 

Έργα –ΕΣΠΕΛ, εισαγωγή μη καταστροφικού ελέγχου κ.α.)  

■ Ολοκληρωμένα διεπιστημονικά μητρώα για την ταυ-

τότητα των έργων  

■ Το πράσινο κουτί του κτιρίου  

Σχετικό άρθρο: http://www.iefimerida.gr/news/298620/
ekloges-sto-tee-stis-20-noemvrioy-ypopsifia-i-tonia-
moropoyloy  

Από αριστερά προς τα δεξιά: 

Μπουντάς Γεώργιος γραμμα-

τέας της ΔΗΠΑΜ, Κωνστά-

ντζος Γεώργιος εκλεγμένος 

στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ 

από το Περιφερειακό Τμήμα 

Δωδεκανήσου, Μοροπούλου 

Τώνια επικεφαλής ΔΗΠΑΜ και 

Β΄Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ, 

Καψάσκης Γεώργιος εκλεγ-

μένος στην Αντιπροσωπεία του 

ΤΕΕ από το Περιφερειακό 

Τμήμα Αττικής. 

 

Πλήθος κόσμου έδωσε το 

παρόν στην Κεντρική Προε-

κλογική Συνάντηση της 

ΔΗ.ΠΑ.Μ. στην Αίθουσα Αντι-

προσωπείας του Τ.Ε.Ε.  

 

 

 

 

Οι επόμενες συναντήσεις της ΔΗ.ΠΑ.Μ. θα πραγματοποιη-

θούν στις 9/11 στην Πάτρα, στις 10/11 στην Θεσσαλονί-

κη, στις 11/11 στη Ρόδο, στις 14/11 στην Αθήνα, στα 

Χανιά και αλλού.  
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http://www.iefimerida.gr/news/297731/ellines-epistimones-apokalypsan-ton-tafo-toy-hristoy-eikones
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http://www.iefimerida.gr/news/298620/ekloges-sto-tee-stis-20-noemvrioy-ypopsifia-i-tonia-moropoyloy
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Η επιλογή είναι ξεκάθαρη και αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε....Για όλους εμάς που δεν εγκαταλείψαμε το 
ΤΕΕ μεταμορφωμένοι σε κυβερνητικούς υπαλλήλους, ανασυγκροτούμε τον χώρο των προοδευτικών 
μηχανικών, με ΣΤΟΧΟ: 
 
Ένα ΤΕΕ πραγματικά ακηδεμόνευτο, ανεξάρτητο, ακομμάτιστο με πολιτικές θέσεις και τεχνοκρατική 
τεκμηρίωση, με συνεισφορά στους κοινωνικούς αγώνες αλλά και στις απαιτούμενες αλλαγές και διαρ-
θρωτικές μεταρρυθμίσεις, με προτάσεις για την  εξασφάλιση του σύγχρονου ρόλου του μηχανικού. 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΣΥΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

Οι εκλογές του ΤΕΕ διεξάγονται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα και τον επιστημονικό 

κόσμο της.  H Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΗΣΥΜ) επαναπροσδιορίζει τις θέσεις της ενι-

σχυμένη με νέες δυνάμεις και σύγχρονο όραμα. Το 2013 ξεκινήσαμε μια πορεία... (http://dhsym.gr/

index.php/dhsym/idritiki-diakirixi) 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

web: http://dhsym.gr/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Δημοκρατική-Συμπαράταξη-Μηχανικών 

Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCWYU1YaaLshVtcfh7DCpaOw/ 

e-mail: info@dhsym.gr  

http://dhsym.gr/index.php/dhsym/idritiki-diakirixi
http://dhsym.gr/index.php/dhsym/idritiki-diakirixi
http://dhsym.gr/
https://www.facebook.com/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD
https://www.youtube.com/channel/UCWYU1YaaLshVtcfh7DCpaOw/
mailto:info@dhsym.gr


 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Ανεξάρτητη Παράταξη για τις εκλογές 

στην Κεντρική Aντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. 

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που στο παρελθόν 
απασχόλησε ή απασχολεί το Τ.Ε.Ε. είναι η κατοχύρωση 
των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών μας σε συν-
δυασμό με την αναγνώριση και ανάδειξη του επιστημονι-
κού τους ρόλου. Τα προβλήματα αφορούν όλες τις δρα-
στηριότητες των Μηχανικών -από τους νεότερους μέχρι 
τους παλαιότερους- όπως επίσης και το σύνολο των ανα-
γκών σε σχέση με τις ραγδαίες τεχνολογικές και επιστημο-
νικές εξελίξεις ή τις συνεπαγόμενες απαιτήσεις για τη θε-
σμοθέτηση νέων επαγγελματικών κατευθύνσεων. 

Είναι από χρόνια διαπιστωμένο ότι στον τομέα της Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης, προέχει να συντρέξουν οι ικανές 
και αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση των επι-
λογών, που τεκμηριωμένα θα ιεραρχούν τις προτεραιότη-
τες και θα δρομολογούν τις αποτελεσματικότερες των λύ-
σεων απέναντι στο φάσμα των προβλημάτων. Οι απαιτή-
σεις για τα θέματα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των 
παρεχόμενων σπουδών είναι χρόνιες. Οι τομές σε ότι αφο-
ρά τις απαραίτητες θεσμικές αλλαγές πρέπει να είναι γεν-
ναίες. Κυρίως στην κατεύθυνση διασφάλισης πόρων με τη 
συνέργια ιδιωτικών κεφαλαίων. Χωρίς ιδεοληπτικές αγκυ-
λώσεις που είναι δυνατό να υποβαθμίζουν ή να ετεροχρο-
νίζουν την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Και με από-
λυτο σεβασμό στη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα 
του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 

Πολλές από τις «αναβαθμίσεις» σχολών των Τ.Ε.Ι. γί-
νονται στα χαρτιά και χωρίς την τήρηση σχεδόν καμίας 
διαδικασίας αξιολόγησης. Σε όλη τη διάρκεια της μεταπο-
λίτευσης, η Κοινωνία μας βιώνει την ανεκδιήγητη 
«κόντρα» μεταξύ Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Κατάσταση, που προφα-
νέστατα δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα και 
φέρεται ότι ανατροφοδοτείται σκόπιμα από όσους ιδιοτε-
λώς θέλουν να «ποντάρουν» στο υποτιθέμενο πρόβλημα. 
Ζήτημα που δυστυχώς συνέδραμε στην αναβίωση των 
πολιτικών της ελάσσονος προσπάθειας, ακόμα και σήμερα 
την εποχή των καταιγιστικών επιστημονικών εξελίξεων και 
επιτευγμάτων. 

Παράλληλα, τα ανά περίπτωση εξ ίσου σοβαρά θέματα 
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που παραμένουν χωρίς 
προοπτικές διευθέτησης, πληθαίνουν. Η αναξιοκρατία, ο 

νεποτισμός (οικογενειοκρατία ήταν η λέξη που σχετικά 
χρησιμοποίησε παλαιότερα ο εξέχων συνάδελφος και Κα-
θηγητής στο ΜΙΤ κ. Κων. Δασκαλάκης), οι διαχειριστικές 
αταξίες και άλλες επί μέρους  ιδιαιτερότητες, συνθέτουν 
μια ζοφερή πραγματικότητα, που επιδρά διαλυτικά, απο-
θαρρύνει και βεβαίως χρεώνεται απ’ ευθείας στην πνευμα-
τική ηγεσία του τόπου. 

Η διαχρονική παραμέληση των αναγκών για τη θέσπιση 
και εφαρμογή κανόνων για τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
ίδρυσης και λειτουργίας των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, είχε ως αποτέλεσμα να καταλήξουμε στην 
κατ’ επανάληψη δημιουργία Σχολών και Τμημάτων με 
όμοιους ή επικαλυπτόμενους κύκλους σπουδών. Χωρίς 
καμία συσχέτιση ή διερεύνηση για τις εργασιακές προοπτι-
κές των αποφοίτων και ειδικότερα της αξιοποίησης του 
επιστημονικού μας δυναμικού στους τομείς των παραγωγι-
κών δραστηριοτήτων. Παραγκωνίζοντας όλες τις απαιτή-
σεις σε ότι αφορά την επιβεβλημένη αναβάθμιση των πα-
ρεχόμενων σπουδών και την ανταπόκρισή τους στις ρα-
γδαίες επιστημονικές εξελίξεις. Ως αποτέλεσμα έχουμε τη 
μαζική παραγωγή επιστημόνων και σταματάμε εδώ, επειδή 
με βάση τα στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α. στον τομέα της έρευνας 
κατέχουμε την τελευταία θέση. 

Για τους Μηχανικούς και τις τεχνικές επιστήμες , έχουν 
γραφεί και λεχθεί τόσα πολλά που θεωρητικά τα θέματα 
εξαντλήθηκαν κατ’ επανάληψη. Παρόλα αυτά η πολιτεία 
μας κωφεύει και με τις ανεκδιήγητες επιλογές της έχει 
αποδεχθεί την ύπαρξη και λειτουργία Ιδρυμάτων Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης δύο ταχυτήτων (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.). Η 
ανάγκη για τη δρομολόγηση των διαδικασιών κατάργησης 
των σχολών στα Τ.Ε.Ι. που αντίστοιχές τους λειτουργούν 
στα Α.Ε.Ι. είναι εξόφθαλμη. Διαφορετικά θα πρέπει το 
ταχύτερο να υπάρξει τρόπος διαβάθμισης των παρεχομέ-
νων σπουδών και γνώσεων, αφού οι κάθε είδους επιπτώ-
σεις από την ισοπέδωση του ρόλου και των προοπτικών 
επαγγελματισμού των επιστημόνων μας συνεχώς διογκώ-
νονται. 

Στην ίδια κατεύθυνση, ένα από τα βασικότερα μειονε-
κτήματα για τη βέλτιστη αξιοποίηση του επιστημονικού 
δυναμικού μας, είναι η πλημμελής αντιμετώπιση του θέμα-
τος χορήγησης αδειών άσκησης επαγγέλματος, με την 
Πολιτεία μας να αρκείται μόνο στους Ακαδημαϊκούς τίτ-
λους. Όμως οι δυνατότητες επαγγελματισμού των Επιστη-
μόνων σε μια κοινωνία, που θέλει να είναι σύγχρονη, ποτέ 
δεν απονέμονται με νομοθετήματα. Ούτε μπορεί να ταυτί-
ζονται με Ακαδημαϊκούς τίτλους και ανεξέλεγκτα προ-
γράμματα σπουδών ή να θεωρούνται προϊόν επιβράβευσης 
της ήσσονος προσπάθειας. 

Εάν βέβαια η Πολιτεία μας είχε τη βούληση να δρομο-
λογηθούν διαδικασίες Πιστοποίησης όλων των τεχνικών 
επαγγελμάτων, τότε και ο ρόλος του Τ.Ε.Ε. θα μπορούσε 
να ασκείται διαφορετικά. Θα ήταν δυνατό το θέμα να συ-
ζητείται σε άλλη βάση και με άλλες προοπτικές, ώστε το 
Τεχνικό Επιμελητήριο να συμπεριλάμβανε ίσως στις δομές 
του -προφανώς διακριτά και διαβαθμισμένα- όλα τα επαγ-
γέλματα της πυραμίδας των τεχνικών, με σαφή οριοθέτη-
ση του ρόλου και των επαγγελματικών τους δυνατοτήτων. 
Και θα μπορούσε ίσως να ευελπιστούμε -για να ασχολη-
θούμε λίγο με το μέλλον και τους νέους μας- στη συνδρο-
μή του Τ.Ε.Ε. με όσο γίνεται περισσότερο ολοκληρωμένες 
προσεγγίσεις ως προς την ικανοποίηση διακριτών ανα-
γκών, όπως είναι η παγκόσμια ύφεση στην αγορά εργασί-
ας. Μέσω δημιουργίας πλέγματος οριζόντιων διασυνδέσε-
ων με τα εργοδοτικά κέντρα αλλά και  την πιθανή ανα-
θεώρηση -μετά από τεκμηριωμένη διερεύνηση-των επαγ-
γελματικών μας κατευθύνσεων, με «στροφή» στις νέες 
τεχνολογίες, το περιβάλλον, την ενέργεια και την 
καινοτομία. 

 

 

Συνδυασμός: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ  

1 . ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ. Αγρ. Τ.  

2 . ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α. Αγρ. Τ.  

3 . ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. Π  

4 . ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. Αγρ. Τ. 
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Συνάδελφοι,      

 είμαστε διπλωματούχοι μηχανικοί, μέλη του Τ.Ε.Ε.  

 

Η ανάγκη δημιουργίας μιας νέας παράταξης προήλθε από την ανάγκη εφαρμογής της δημοκρατίας στη βάση. Η δημιουρ-

γία των παρατάξεων και η αναγκαιότητα τους είναι αποτέλεσμα των καιρών και των αναγκών της κοινωνίας των μηχανικών 

σε κάθε ιστορικό χρόνο. Μακριά από κομματικές εξαρτήσεις και ατομικά συμφέροντα ιεραρχούμε τις προτεραιότητες εξυπη-

ρέτησης συμφερόντων με την σειρά κοινωνία > ομάδα > άτομο και όχι το αντίστροφο. 

 

          Αυτό που παρουσιάζουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αγκαλιάσουν οι συνάδελφοι είναι κάτι το διαφορετικό. 

Είναι ίσως μία ουτοπία δημοκρατίας όπου το καταστατικό λειτουργίας της αλλά και οι θέσεις της παράταξης θα συνδια-

μορθωθούν από όλους εμάς που θα θελήσουμε να συμμετέχουμε. Μία, κατά το δυνατόν, ολοκληρωμένη δημοκρατική 

κίνηση όπου ο διάλογος και η ψήφος του κάθε συναδέλφου θα διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα. Και όποιος εκπροσωπεί 

την παράταξη, σε οποιοδήποτε όργανο, θα οφείλει να στηρίζει και να προβάλλει αυτές τις απόψεις, ανεξάρτητα από τις προ-

σωπικές του πεποιθήσεις. Μία παράταξη που δεν θα έχει ταμπού στις τοποθετήσεις της και δεν θα υπάρχει άβατο 

στην ηγεσία της. 

 

          Μέλη της παράταξης είναι ΟΛΟΙ εκείνοι οι συνάδελφοι που αγαπούν το Επιμελητήριο, που αγωνιούν για την κατεύ-

θυνση που αυτό θα έχει τα επόμενα χρόνια, που έχουν την ΔΥΝΑ.ΜΗ. να αγωνιστούν για τα προβλήματα του κλάδου, να 

προτείνουν λύσεις και να δώσουν στους μηχανικούς την αξιοπρέπεια και το κύρος που τους αρμόζει στην κοινωνία.  

 

Όλα τα μέλη της παράταξης, όπου και να βρίσκονται, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, μπορούν να συμμετέχουν σε α-

σύγχρονες διαδικτυακές συζητήσεις και ψηφοφορίες μέσω της ηλεκτρονικής διαδικτυακής πλατφόρμας. 

Πλέον οι θέσεις αποφασίζονται απ' όλους και όχι από μια κλειστή ομάδα. 

 

 

Θα συναντηθούμε ΟΛΟΙ μαζί την Κυριακή 20 Νοεμβρίου στις κάλπες για τις εκλογές του ΤΕΕ, για να κάνουμε το Επιμελη-

τήριο πραγματικά το σπίτι των μηχανικών. 

 

 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ 

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΕ 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑ.ΜΗ. – δυναμικούς μηχανικούς 
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ΕΜΕΙΣ: ΠΑΡΟΝΤΕΣ! 

ΑΥΤΟΙ: ΑΠΟΝΤΕΣ…  

Συνάδελφοι,  

              Το ΤΕΕ, επιμελητήριο των 145.000 μελών, δι-
πλωματούχων μηχανικών, τεχνικός σύμβουλος του κράτους, 
μας έχει απογοητεύσει πλήρως. Το ΤΕΕ όμως διοικείται από 
εκλεγμένους δημοκρατικά μηχανικούς. Επί 145.000 ψηφί-
ζουν μόνο 30.000 μηχανικοί. Είναι φανερό ότι το ΤΕΕ 
διοικούν με την ψήφο τους οι στρατοί των κομματικών 
παρατάξεων και οι απέχοντες με την αδιαφορία τους . 

         Έχει τρία όργανα διοίκησης, δηλαδή πρόεδρο, δι-
οικούσα επιτροπή και το υποτίθεται κυριότερο όργανο την 
πανελλαδική Αντιπροσωπία «βουλή των μηχανικών», οι 
οποίοι, 200 τον αριθμό, εκλέγονται κάθε τρία χρόνια. Με 
την σειρά τους εκλέγουν την Διοικούσα επιτροπή και τον 
πρόεδρο. Οι 200, θα έπρεπε να χαράσσουν την στρατηγι-
κή και την τακτική δράσης του ΤΕΕ, προς όφελος των 
μηχανικών και της κοινωνίας και να ελέγχουν εάν την ακο-
λουθεί ο πρόεδρος και η ΔΕ. Συνεδριάζουν κάθε 1-2 μήνες 
με έξοδα του ΤΕΕ (μετακινήσεις, ξενοδοχεία για τους αντι-
προσώπους από την περιφέρεια και γεύμα για όλους). 

Στις εκλογές, εσείς, τα μέλη του ΤΕΕ, κρίνετε την συ-
νέπεια, το ήθος, την εργατικότητα, των εκλεγμένων στην 

Αντιπροσωπεία και τον σεβασμό τους στους χιλιάδες μηχανι-
κούς που εκπροσωπούν, με βάση τουλάχιστον το απλούστε-
ρο, την φυσική τους παρουσία στις συνεδριάσεις.  

Στις 22 10ου οι περισσότεροι εκλεγμένοι προέβησαν για 
τρίτη συνεχόμενη φορά σε τεχνητή έλλειψη απαρτίας 
και φυσικά ακυρώθηκε η συνεδρίαση της πανελλαδικής αντι-
προσωπείας ΤΕΕ!  

Είναι αυτοί οι ίδιοι, οι απόντες, που σας καλούν να ξανα-
ψηφίσετε τις κομματικές παρατάξεις τους για να σας εκπρο-
σωπούν δια της απουσίας τους για ακόμη τρία χρόνια . 

ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΚΜ-ΔΑΠ 30% ΔΗΣΗΜ 35% 

ΔΗΠΑΜ 20% ΔΥΝΑΜΗ 25% ΡΠΜ 40%  

ΕΜΕΙΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕλΕΜ 95% 

Ο πρόεδρος Στασινός (ΝΔ) και οι παρατάξεις που ηγού-
νται του ΤΕΕ (ΔΚΜ-ΔΑΠ=ΝΔ, ΔΗΣΥΜ=ΠΑΣΟΚ, και τα μέχρι 
σήμερα προσαρτήματά τους ΔΗΠΑΜ=ΟΦΑ και ΔΥΝΑΜΗ=ΝΔ) 
προσπάθησαν απεγνωσμένα με ότι μέσα διαθέτουν να απο-
κρύψουν τις ευθύνες τους, για την απαξίωση στην οποία 
έχουν οδηγήσει το ΤΕΕ. Οι καταστρεπτικές, για τους μηχανι-
κούς, πολιτικές στο επάγγελμα αλλά και στη ζωή επιβλήθη-
καν με την ανοχή τους αν όχι και με την ενεργό συμμετοχή 
τους. Αυτοί υποκίνησαν την έλλειψη απαρτίας και στις 
τρείς τελευταίες συνεδριάσεις, ώστε να μην ελεγχθούν τα 
πεπραγμένα του προέδρου και της ΔΕ και για να μην συζητη-
θούν τα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν: το τέλος του 
Ασφαλιστικού μας φορέα στο πλαίσιο του ΕΦΚΑ, το ΤΜΕ-
ΔΕ, την Τράπεζας Αττικής, τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, 

και για να μην ακουστούν οι καταγγελίες της ΕλΕΜ για την 
δεινή οικονομική κατάσταση του ΤΕΕ μετά τις σπατάλες στην 
θητεία Στασινού. 

Τρανή απόδειξη η πρωτοφανής παράνομη, παράτυπη και 
καταχρηστική άρνηση του Προέδρου Στασινού της δημοσίευ-
σης των ονομάτων των απόντων στο σχετικό αίτημα των 
παρόντων αντιπροσώπων και του προεδρείου, που διαβίβασε 
ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Κυριακόπουλος. 

————————————————————————— 

Πολλά μέλη της Αντιπροσωπίας, αδικαιολόγητα απόντες, 
έχουν το θράσος να διεκδικούν ξανά την ψήφο των μηχανι-
κών, ενώ αδιαφόρησαν παντελώς για τα φλέγοντα αυτά ζη-
τήματα και για την άσκοπη σπατάλη χιλιάδων ευρώ που δα-
πανήθηκαν για τις ακυρωθείσες συνεδριάσεις. 

 Αποκαλυπτικός είναι ο «επίλογος» του πρόεδρου Αντιπρο-
σωπείας του ΤΕΕ Γιάννη Κυριακόπουλου ( ΕλΕΜ), ΣΑΒΒΑΤΟ 
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 όπου διαπιστώθηκε για τρίτη        συ-
νεχόμενη φορά έλλειψη απαρτίας.   

Προβλεπόμενη ώρα διαπίστωσης απαρτίας 10:00. 

Ώρα 12:20! Παρόντες 82 Απόντες 118! 

Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   

Συνάδελφοι, δυστυχώς είμαι στην πολύ δυσάρεστη θέση, 

να διαπιστώσω για 3η συνεχόμενη φορά την αδιαφορία 

της πλειοψηφίας των συναδέλφων που έχουν τιμηθεί ως 

εκπρόσωποι των μηχανικών πανελλαδικά.  

Εν όψει των επερχόμενων εκλογών του ΤΕΕ, καλό θα 

ήταν οι συνάδελφοι να γνωρίζουν ποιοι τιμούν την 

εμπιστοσύνη τους και ποιοι θέλουν την εκλογή μόνο 

για την κάρτα και το βιογραφικό τους.  

 Δυστυχώς, για 3η συνεχομένη φορά διαπιστώνεται 

ότι οι απουσίες δεν είναι μόνο προσωπικές. Οι παρουσίες 

υποδηλώνουν ότι μάλλον οι παρατάξεις που είχαν στην τύχη 

τους τη Διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, όπως αυτή 

εκφραζόταν από τον Πρόεδρο Στασινό  και τον Α΄ Αντιπρόε-

δρο Μίλη έχουν κάνει την επιλογή να είναι απόντες.  ….. Οι 

μηχανικοί οφείλουν να σκεφτούν στις εκλογές της 20ης Νο-

εμβρίου, ότι ο φορέας τους, αυτός που έχει απαξιωθεί στη 

συνείδησή τους και ίσως πολλοί να λένε, τι τον χρειαζόμα-

στε, οδεύει σε πλήρη απαξίωση, πιθανόν κάποιοι κύκλοι να 

απεργάζονται την εξαφάνισή του και οφείλουμε να δώσουμε 

την απάντηση στις 20 Νοεμβρίου. Ελπίζω και εύχομαι οι συ-

νάδελφοι να εκλέξουν για την επόμενη Αντιπροσωπεία συνα-

δέλφους που θα τιμούν την εκλογή τους όπως και εσείς»  

Συνάδελφε της Αποχής 

ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΜΠΟΡΕΙΣ 

Να τους χαλάσεις τα σχέδια στις εκλογές 

Αρκούν 5.000 από τους δεκάδες χιλιάδες απέχοντες  

να φέρουν με την ψήφο τους την μεγάλη ανατροπή. 

 

Θόδωρος Σεραφίδης  

6977321303 tsera@tee.gr 

πληροφορίες και θέσεις στην ιστοσελίδα της ΕλΕΜ 

ΕλΕΜ 

& ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 20.11.2016 
‘’…Παρόλο που δεν αναφέρεται σε επαγγέλματα Διπλωματούχων Μηχανικών … ‘’ 

Μετά την απομάκρυνση από την κάλπη «ΟΥΔΕΝ ΛΑΘΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ» 
—————————— 

 
Πρακτικό ΔΕ ΤΕΕ 25/15.10.2014 ΑΔΑ: 70ΠΚ46Ψ842-ΤΔ3 

 
Εισηγήτρια: Αντωνία Μοροπούλου Β’ Αντιπρόεδρος. 
‘’ … Ο ν.3982/11 για την «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων, μεταποιητικών δραστηριοτήτων, επιχειρη-
ματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» παρόλο που δεν αναφέρεται σε επαγγέλματα Διπλωματούχων Μηχανικών … ‘’ 

κτλ, κτλ.  
Με την εισήγηση συμφωνούν Σεραφίδης, Μήλης, Αμπακούμιν, Τσόγκας, Αντιβαλίδης, Πέρκα, Βαμβουρέλλης, Ζανιάς, 
Μοροπούλου, Σπίρτζης.  

Όμως!!  Όμως!!  Όμως!! 
Παρ. 10 Άρθρου 5 ν.3982/11: 
«Αν ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος προτίθεται να ασκήσει μια ή περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες του Άρθρου 3, 

(σ.σ. Σχετικές με Άρθρο 2 ως ακολούθως) εμπίπτει στις διατάξεις του Άρθρου 1 του ν.6422/34, ή οι προϋποθέσεις 
για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων μπορεί να διαπιστωθεί αντικειμενικά, δεν υποχρεούται να εφοδιαστεί 
με την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του Άρθρου 4 άδεια, αλλά ακολουθεί η διαδικασία που ορίζεται στην κατωτέρω 
παρ. 11». (σ.σ. Δικαιώματα με αναγγελία) 

Πα.ρ 3, Άρθρου 2 ν.3982/11, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 228 παρ.1 του ν.4072/12 (σσ. Προσέξτε τροπο-
ποιήσεις του 2012 και η ΔΕ αποφάσισε το 2014). 

«Επαγγελματικές Δραστηριότητες: Είναι οι εργασίες α)Εκπόνησης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών 
μιας εγκατάστασης, β)Επίβλεψης εκτέλεσης των εν λόγω μελετών, γ) Υλοποίησης της εγκατάστασης, δ)Επίβλεψης του 
ελέγχου της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης, ε)Επιτήρησης, επισκευής και συντήρησης της, στ) Χειρισμό του εξο-
πλισμού της εγκατάστασης, ζ) Παροχής τεχνικών υπηρεσιών και η) Πραγματοποίησης πραγματογνωμοσυνών επί εγκατα-
στάσεων».  
 

Σοβαρά συνάδελφοι της ΔΕ; «Παρόλο που δεν αναφέρεται σε επαγγέλματα Διπλ. Μηχανικών…»;; Σοβαρά;; Δεν αντι-
λαμβάνεστε ότι δεν εκπροσωπείτε με την απόφαση σας όλους τους μηχανικούς;;  
Με αδιάκοπους αγώνες και παρεμβάσεις της ΚΙΝΗΣΗΣ μας οι πιο πάνω εγκληματικές ρυθμίσεις του ν.3982/11 εν μέσω 
μνημονίου χωρίς καμία αντίδραση του ΤΕΕ, αντικαταστάθηκαν επιτέλους από το ν.4254/14 (Άρθρο 1 παρ. ΣΤ23). 
Όλοι πλέον οι μηχανικοί  και όχι μόνον οι εν τω άρθρω 1 του ν.6422/34, δικαιούνται να μελετούν και να επιβλέπουν 
τη λειτουργία και τη συντήρηση των διαφορών κατηγοριών εγκαταστάσεων (και όχι των Η/Μ εγκαταστάσεων) και να 
εκπονούν πραγματογνωμοσύνες. Όλοι πλέον οι διπλ. μηχανικοί αποκαθίστανται στην τεχνική ιεραρχία και έχουν όλα 
τα δικαιώματα όλων των τεχνικών επαγγελμάτων, όπως προσδιορίζονται σε ΠΔ που έχουν εκδοθεί:  
Βλ. Εγκύκλιο ΑΔΑ: Ω19Ξ4653Ο7-ΘΜΥ  
Παράλληλα με την παρ. ΙΓ12 του Άρθρου 1 του ν.4254/14 καταργήθηκαν οι αποκλειστικές επαγγελματικές δραστηριότητες 
των ΠΜ και ΑΜ σε «οικοδομικές εργασίες». Όλοι οι διπλ. μηχανικοί μπορούν να χρησιμοποιούν μέσα για να υλοποι-
ούνται τα έργα που μελετούν και κατασκευάζουν. Ποιος άραγε μπορούσε να φανταστεί ότι επί 90 χρόνια θα ίσχυε στον 
τόπο μας το αντίθετο(!!). Τα μνημόνια έφταιγαν; 
Οι ρυθμίσεις του ν.4254/14 δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία ούτε ήρθαν νύχτα στη Βουλή ως νομοτεχνική επεξεργασία όπως 
έγινε με το ν.3982/11, αλλά είναι αποτέλεσμα των συνεχών αγώνων μας, της μελέτης μας για το θέμα, της μελέτης ΑΥΓΙΤΙ-
ΔΗ, της γνωμάτευσης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, της συμμετοχής στον διάλογο πριν την ψήφιση του ν.4254/14 όλων 
των μη «προνομιούχων κλάδων» και τελικά του ορθολογισμού. 
Και όμως με χονδροειδή ψέμματα και χωρίς καμία συμμετοχή της Αντιπροσωπείας, οι πιο πάνω συνάδελφοι της ΔΕ τα έβαλαν 
με τον μνημονιακό (!) ν.4254/14 και όχι με τον «αντιμνημονιακό» (?) ν.3982/11: «Το ΤΕΕ διαπιστώνοντας τους άμεσους 
κινδύνους για την απορρύθμιση του επαγγέλματος και της Παιδείας του Μηχανικού, δηλώνει ότι δεν θα συμβάλλει στην εφαρ-
μογή των μνημονιακών διατάξεων…»  Κατάντια. 
Σημειώνουμε και τις βασικές θέσεις των δύο συναδέλφων που δεν ψήφισαν την εισήγηση: 

 
Συνάδελφοι της ΔΕ που ψηφίσατε ή δεν ψηφίσατε την πιο πάνω εισήγηση: 
Κανένα μνημόνιο δεν ευθύνεται για την κατάντια του απαράδεκτου συντεχνιακού θεσμικού πλαισίου άσκησης 
του επαγγέλματος που υπερασπίζεστε και φροντίζετε να το συντηρείτε.   
Αντιληφθείτε επιτέλους ότι με τις απαράδεκτες αποφάσεις σας δεν έχετε ούτε το κύρος, ούτε τις γνώσεις, ούτε 
την εμπειρία για να εκπροσωπείτε τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα όλων των μηχανικών, που επιθυμούν να 

ζουν και να εργάζονται σ’ ένα ελεύθερο και δημοκρατικό καθεστώς.  
 
Συνάδελφοι ενόψει των εκλογών στο ΤΕΕ σας καλούμε: 
Να ενημερωθείτε για το ιστορικό των ρυθμίσεων των ν.3982/11 και ν.4254/14 και τις θέσεις μας για το 

«Άνοιγμα του επαγγέλματος του μηχανικού». 
ekxm.wordpress.com  

Θέμα 5ο ΗΔ: Βασικές Αρχές Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και Δραστηριοτήτων Μηχανικών» (Απόφαση 

Γ202/Σ25/2014). 

Γρ. Γρηγοριάδης: Ανέπτυξε τις θέσεις του για το επάγγελμα του μηχανικού σε καθεστώς Λαϊκής Δημοκρατίας. 

Ι.Πάνου: Όχι στο ν.4254/14, όχι στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα στο πτυχίο. 

http://www.nomotelia.gr/photos/File/10069-16.pdf


 

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ ΣΤΙΣ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

  

√ Είμαστε παρόντες και στις εκλογές της 20ης Νοεμ-
βρίου 

√ Συνεχίζουμε τον αγώνα που υποσχεθήκαμε με τη 
ιδρυτική διακήρυξη μας 

  

Θέλουμε ακόμη περισσότερα: 

√ Ένα ΤΕΕ ουσιαστικά πλάι στον μηχανικό και την 
αξιοπρεπή απασχόληση του, 

√ Κοντά στον πολίτη. 

 

 

Οι υποψήφιοι στα   ψηφοδέλτια της παράταξης μας 
είναι:  

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1.      ΒΑΓΔΑΤΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ  ΠΜ 

2.      ΒΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΠΜ 

3.      ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΠΜ 

4.      ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  ΠΜ 

5.      ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  ΑΜ 

6.      ΔΙΒΑΡΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ  ΠΜ 

7.      ΖΑΝΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΠΜ 

8.      ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΜΗΜ 

9.      ΚΟΝΤΟΕΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΜΗΜ 

10.  ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΜ 

11.  ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΗΜ 

12.  ΠΑΝΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΜ 

13.  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΛΗΔΑ  ΑΤΜ 

14.  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΜ 

15.  ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΖΩΗ  ΠΜ 

16.  ΠΥΡΠΥΡΗ ΕΛΕΝΗ  ΑΜ 

17.  ΣΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΜ 

18.  ΣΙΟΥΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΚΑΛΥΨΩ  Μπερ (ΧΜ) 

19.  ΣΙΟΥΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ  ΜΗΜ 

20.  ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ  ΗΜ 

21.  ΣΤΕΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΠΜ 

22.  ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΠΜ 

23.  ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΠΜ 

  

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1.      ΚΑΜΠΑΣΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ  ΑΤΜ 

2.      ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΜ 

3.      ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΜΜ  

ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

1.      ΜΕΝΤΖΟΣ ΘΩΜΑΣ  ΧΜ  

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

1.      ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΜ 

2.      ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΧΜ  

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

1.      ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΥΠΡΙΟΣ  ΗΜ 

ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

1.      ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  ΑΜ 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

1.      ΜΠΟΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ΗΜ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

1.      ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  ΗΜ &ΜΥ 

2.      ΣΜΠΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΜ 

ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

1.      ΤΣΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  ΜΗΜ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

1.      ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ  ΜΗΜ  

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΗΜ 

ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΜ 

ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΠΜ 

ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΠΜ 

ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΤΜ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

1.      ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΗΜ 

2.      ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  ΠΜ 

3.      ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΠΜ 
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Μηχανικοί Η/Υ @  

Πληροφορικής 

 ...γι’ αυτά που μας ανήκουν 
 

http://hy-tee.blogspot.gr/ 

Facebook group: Μηχανικοί Η/Υ @ Πληροφορικής... γι' αυτά που μας ανήκουν 

 

@ Θέσεις για τους Μηχανικούς Πληροφορικής στην Εκπαίδευση 

Μια πολυπληθής ομάδα συναδέλφων είναι αυτή που εργάζεται στην Εκπαίδευση. Οι Μηχανικοί στην Εκπαίδευση, για πολλά χρόνια, 

λόγω των υπέρογκων εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ αμείβονταν χαμηλότερα από τους συναδέλφους τους, έχοντας παράλληλα έναν άτυπο 

(σε πολλές περιπτώσεις) διπλό ρόλο: του καθηγητή και του Υπεύθυνου Πληροφορικής και Δικτύων του Σχολείου. Οι γνώσεις και οι 

δυνατότητες τους, θα έπρεπε να αξιοποιούνται στο έπακρο σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που έχει ανάγκη από καινοτομία, νέες Τεχνο-

λογίες και πρακτικά μυαλά. Αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει. 

 Το Τεχνικό Επιμελητήριο μέχρι σήμερα, ελάχιστες φορές έχει αξιοποιήσει τους συναδέλφους αυτούς ή έχει προβάλλει/διεκδικήσει τα 

αιτήματα τους. Οι Μηχανικοί Η/Υ @ Πληροφορικής… γι’ αυτά που μας ανήκουν είναι δίπλα στους Εκπαιδευτικούς Μηχανικούς, 

δύο Καθηγητές Πληροφορικής συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιό μας. 

Οι Θέσεις μας για τα θέματα των Μηχανικών Πληροφορικής στην Εκπαίδευση: 

Δημιουργία νέας κατηγορίας-κλάδου ΠΕ19.01 (στον υπάρχοντα κλάδο ΠΕ19 ειδικότητας Εκπαιδευτικών ΑΕΙ Πληροφορικής) στον 

οποίο να ενταχθούν όλοι οι Εκπαιδευτικοί ΠΕ19 ειδικοτήτων Διπλωματούχου Μηχανικού Πληροφορικής (μπορεί να αφορά 

και άλλες ειδικότητες εκτός των Μηχανικών Η/Υ που υπηρετούν ως Εκπαιδευτικοί ΠΕ19). 

Μοριοδότηση των Εκπαιδευτικών Μηχανικών Πληροφορικής σε θέσεις Υπευθύνων και Τεχνικών Βοηθών ΚΕΠΛΗΝΕΤ και ΣΕΠΕΗΥ. 
Δεύτερη ανάθεση του μαθήματος της Τεχνολογίας (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ) στους Εκπαιδευτικούς Μηχανικούς Η/Υ και Πληρο-

φορικής χωρίς να απαιτείται δεύτερο πτυχίο. 
Θεσμοθέτηση κατά προτεραιότητα αποσπάσεων ή και μετατάξεων Εκπαιδευτικών Μηχανικών Πληροφορικής σε θέσεις ΕΔΙΠ και 

Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.  
Αξιοποίηση των Εκπαιδευτικών Μηχανικών Πληροφορικής, από το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ και το ΤΕΕ Πανελλαδικά, για την εκπαίδευση των 

Μηχανικών σε θέματα ΤΠΕ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Στις 20 Νοεμβρίου, στην ΕΕΕ Ηλεκτρονικών δεν ψηφίζουμε τις κομματικές παρατάξεις που αγνοούν εδώ και δεκαετίες τα προβλήμα-
τα μας. Στηρίζουμε αυτούς που είναι με συνέπεια και θέσεις συνέχεια ΠΑΡΟΝΤΕΣ για να διεκδικήσουν… αυτά που μας ανήκουν.  
 

 
 

Η ΑΠΟΧΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΕΡΕΙ ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ και ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ  
 

 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ @ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
… γι’ αυτά που μας ανήκουν 
 

1. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
2. ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 
3. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
5. ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
6. ΧΑΤΖΗΜΑΝΙΚΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
7. ΧΡΙΣΤΑΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

8. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
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 ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

 ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ 

 ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ Τ.Ε.Ε ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΗ-

ΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ 

 ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 

ΤΕΕ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑ-
ΔΟΥ ΜΑΣ. 

 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΡΟΛΟΥ 

ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

Σε μια εποχή 

που  οι  εξελίξεις  στον  τομέα  της  τεχνολογίας  τρέχουν  
με  ιλιγγιώδεις  ταχύτητες  και  προσδιορίζουν  τις κοινωνι-
κοπολιτικές εξελίξεις, τα θέματα της παιδείας, των νέων 
τεχνολογιών και της καινοτομίας, αποκτούν 

καθημερινά όλο και μεγαλύτερη σημασία. 

 Έτσι, ο τομέας της εκπαίδευσης σε κάθε μορφή του 
(δευτεροβάθμια,  

τριτοβάθμια, επαγγελματική ή ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση 
κ.λ.π.), δημιουργεί σε όλες τις χώρες νέες θέσεις εργασίας. 

 

Η οικονομική κρίση, 

την οποία βιώνουμε  σήμερα,  επηρεάζει  καταλυτικά  τον  
κλάδο  των  μηχανικών.   

Η  τραγική μείωση  της οικοδομικής δραστηριότητας και η 
πτώση της βιομηχανικής παραγωγής, παράλληλα με τη 
συνεχή υποβάθμιση των δυνάμεων της εργασίας που οδη-
γεί εκτός αγοράς εργασίας μεγάλο  αριθμό  νέων μηχανι-
κών, επιβάλλουν  την  ανάδειξη  νέων  πεδίων  επαγγελμα-
τικής απασχόλησης. Η εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει 
ως ένα από αυτά.  

 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο, 

ο   μεγαλύτερος   επιστημονικός   φορέας   στη   χώρα   
μας,   οφείλει   να   εντάξει   τα   θέματα   παιδείας   στις 
προτεραιότητές  του.  Κάτι  τέτοιο  θα  έχει  θετικές  συνέ-
πειες  τόσο  για  τους  μηχανικούς  που  εργάζονται  ή 

επιθυμούν να εργαστούν σε όλες της βαθμίδες της εκπαί-
δευσης,  όσο και για την ποιότητα της παιδείας της χώρας  
μας.  Το  ΤΕΕ  πρέπει  να  απαλλαγεί    από  λογικές  προη-
γούμενων  δεκαετιών,  που  σε  μεγάλο  βαθμό υπάρχουν 
και σήμερα, και θεωρούν ως κύριο αντικείμενο ενασχόλη-
σής του, μόνο ό,τι έχει σχέση με την οικοδομική δραστη-
ριότητα, δημόσια ή ιδιωτική.  

Έπρεπε  να   φτάσουμε   στη   διακομματικής   συναίνεσης   
ανωτατοποίηση   των   ΤΕΙ   και   στη   συνακόλουθη θε-
σμοθέτηση  των  επαγγελματικών  δικαιωμάτων  των  απο-
φοίτων  τους,  για  να  καταλάβουν  ορισμένοι  ότι  τα σχε-
τικά με το Υπουργείο Παιδείας θέματα, δεν αφορούν μόνο 
τους εκπαιδευτικούς αλλά καθορίζουν σημαντικά ζητήματα 
συνολικά για το χώρο των μηχανικών και την παραγωγική 
διαδικασία.  

Υποστηρίζαμε και δυστυχώς δικαιωθήκαμε,  ότι την οικονο-
μική και θεσμική υποβάθμιση των μηχανικών που δουλεύ-
ουν  στην  εκπαίδευση,  θα  την  ακολουθήσει  η  συνολι-
κή  υποβάθμιση  του  κλάδου  μέσω  της  θέσπισης ταυ-
τόσημων επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ διπλωμα-

τούχων μηχανικών και πτυχιούχων ΤΕΙ. 

Η εμπειρία  

που αποκτήσαμε τα χρόνια που η κίνησή μας συμμετέχει 
στις διαδικασίες του ΤΕΕ, μας έχει πείσει ότι πρέπει να συ-
νεχίσουμε,  γιατί έχει πια αποδειχθεί ότι:  

Η  ιστορικά  διαμορφωμένη  δομή  του  ΤΕΕ  εκφράζει  την  
παραδοσιακή  διάρθρωση  του  κλάδου  των μηχανικών   
και   δεν   έχει   ακολουθήσει   τις   εξελίξεις.   Νέες   ειδι-
κότητες   με   εκατοντάδες   πλέον συναδέλφους,  καινούρ-
για επιστημονικά και επαγγελματικά αντικείμενα δεν μπο-
ρούν να ενσωματωθούν στην υπάρχουσα δομή του. 

 Το  ΤΕΕ  δεν  έχει  μέχρι  τώρα  αξιοποιήσει  την  ισχύ  του  
στην  κατεύθυνση  της  απορρόφησης  του μεγαλύτερου 
δυνατού αριθμού μηχανικών στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της ταυτόχρονης αναβάθμισης  του ρόλου τους. 

 Οι παραδοσιακές παρατάξεις, ενώ είναι πολυσυλλεκτικές 
και θεωρητικά απευθύνονται σε όλους τους  μηχανικούς,  
κυριαρχούνται  εδώ  και  χρόνια  από  τα  ίδια  πρόσωπα  
που  πέρα  από  τις  κομματικές εξαρτήσεις τους, έχουν 
λύσει τα προβλήματα της καθημερινότητας και διαγκωνίζο-
νται για την νομή της εξουσίας και την ισόρροπη μοιρασιά 
των θέσεων. Έτσι, δεν είναι τυχαία ούτε  η διάρκεια της 
κίνησής μας ούτε  η  εμφάνιση  και  άλλων  ανεξάρτητων  
σχημάτων  που  εκφράζουν  μη  εκπροσωπούμενες  στο  
ΤΕΕ  ομάδες μηχανικών. 

 

∆εσμευόμαστε ότι και την νέα τριετία: 

Θα  προασπίσουμε  τα  δικαιώματα  των  εκπαιδευτικών  
μηχανικών  όλων  των  βαθμίδων. Τόσα  χρόνια προ-
σπαθούμε  να  αποδείξουμε  τα  αυτονόητα  :  ότι  είμαστε  
μηχανικοί  και  δημόσιοι  υπάλληλοι,  ότι  δεν έχουμε τη 
δυνατότητα χρήσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Η 
κατάσταση αυτή πρέπει επιτέλους να αλλάξει. 

  Θα  αγωνιστούμε  για  να  αποκτήσουν  τα  θέματα  παι-
δείας  προτεραιότητα  στις  δράσεις  του  ΤΕΕ.  Είναι 
απαραίτητο να ασχοληθεί επιτέλους «ο τεχνικός σύμβουλος 
της πολιτείας» με ζητήματα όπως η σύνδεση εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων και παραγωγής,  η εκπαίδευση τεχνικών κάθε 
επιπέδου,  η επιμόρφωση στις σύγχρονες  τεχνολογικές  
εξελίξεις.  Θα  υποστηρίξουμε  το  αίτημα  για  αναγνώριση  
των  πενταετών σπουδών ως Master. 

 Θα αγωνιστούμε για τη σωτηρία του ασφαλιστικού μας 
φορέα, για την αποτροπή της ληστείας των αποθεματικών  
του  και για να καταστεί αυτός πραγματικός συμπαραστά-
της του εργαζόμενου αλλά και του απόμαχου μηχανικού.  
Να παραμείνει ο ασφαλιστικός φορέας όλων των συναδέλ-
φων  και  όχι  ένας  εισπρακτικός  μηχανισμός  που  καλύ-
πτει ανομίες και δεν  σέβεται  τους  εργαζόμενους  που  
τον χρηματοδοτούν.  

Τέλος, μέλημά μας θα είναι να φέρουμε στο κέντρο του 
ενδιαφέροντος του ΤΕΕ τα προβλήματα όλων των μη  
προνομιούχων  και  ιδιαίτερα  των  νέων,  μηχανικών.   

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

Τα αισθήματα πικρίας ή και αγανάκτησης που είναι 
πιθανό να έχουμε, δεν πρέπει να μας οδηγήσουν στη 
μη συμμετοχή μας. 

Η αποχή δίνει δύναμη στις κυρίαρχες αντιλήψεις και 
αποδυναμώνει κάθε προσπάθεια αλλαγής. 

 

Στις 20 Νοεμβρίου σας περιμένουμε στις εκλογές 
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ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ  
ΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

Από το 1992 μέχρι σήμερα γνώρισες πάμπολλες κυβερνήσεις και άλλες τόσες διοικήσεις στο ΤΕΕ. Όλοι τους δεν 
κουράστηκαν να σε αποκαλούν «ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας». Τι έκαναν, όμως, για εσένα και τις ανά-
γκες σου; 

 Με τα φοροληστρικά και αντιασφαλιστικά τους νομοθετήματα, σου σφίγγουν καθημερινά τη θηλιά γύρω από το 

λαιμό μέχρι να σε αναγκάσουν να φύγεις από το επάγγελμα.  

 Με την πιστοποίηση και τα διάφορα «μητρώα», σε μετατρέπουν σε φτηνή εργατική δύναμη για τα μεγάλα γραφεί-

α, εταιρείες και ομίλους. 

 Υλοποίησαν χέρι-χέρι την πολιτική της ΕΕ για την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος. 

 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κλιμάκωσε την αντιλαϊκή επίθεση των προηγούμενων:  

 

Τώρα λένε: «ΚΑΝΕ ΥΠΟΜΟΝΗ, ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ…» 
Θυμήσου: είχαμε «ανάπτυξη» όταν ξεκίνησε η επίθεσή ενάντιά σου. Η «ανάπτυξή» τους οδήγησε στην κρίση και σε έφερε 
με την πλάτη στον τοίχο, να υπογράφεις πιστοποιητικά κτηρίων για να επιβιώσεις. Η ανάκαμψη των κερδών των μονοπωλί-
ων συμβαδίζει με την επιδείνωση της δικής σου θέσης.  

ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ ΚΙ ΕΣΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ  
Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της πάλης για 
την απόκρουση των αντιλαϊκών νόμων. Έδωσαν και δίνουν αταλάντευτα τη μάχη ώστε οι αγώνες μας να στοχεύουν τον 
πραγματικό αντίπαλο, το μεγάλο κεφάλαιο και την ΕΕ. Οι πρωτοβουλίες που πήραν για τη συγκρότηση Επιτροπών Αγώνα σε 
μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους συσπείρωσαν εκατοντάδες συναδέλφους σε κινητοποιήσεις, καταλήψεις, διαδηλώσεις, 
άνοιξαν δρόμους στην πάλη του κινήματος για αλλαγή των συσχετισμών σε όλα τα επίπεδα.  
Αλλάζοντας τους συσχετισμούς, ΒΓΕΣ ΕΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ, πρόταξε ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ ΑΝΑΓΚΕΣ και όχι 
τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου.  

 

 

 ΚΑΤΩ ΟΙ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ – ΦΟΡΟΜΠΗΧΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ!  

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ! ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΡΙΖΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ! 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 30% ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ-

ΧΡΙ 300.000 ΕΥΡΩ – ΠΑΓΩΜΑ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ!  

 ΟΧΙ ΣΤΗΝ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ! 

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟ-

ΣΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑ-

ΓΚΕΣ!  

 

 

************** 
 

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις μας στη διεύθυνση: www.dpk.tee.gr, Email: panepistimoniki@dpk.gr  
  
 

 Με το νόμο Κατρούγκαλου και τις φοροληστρικές ρυθμίσεις, το πραγματικό μηνιάτικο εισόδημα ενός αυτοαπασχο-

λούμενου με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 10 χιλιάδων € ανέρχεται στο …μυθικό ποσό των 397,29 €! 

 Αν, για κακή σου τύχη, δεν μπορείς να πληρώσεις, το ΚΕΑΟ σε περιμένει για να σου πάρει το σπίτι. 

 Με την κατάργηση των κατώτατων αμοιβών, ελέω «απελευθέρωσης», ένα ενεργειακό πιστοποιητικό αμείβεται με το 

…πριγκηπικό ποσό των 50 €, αλλά για να γίνεις ενεργειακός επιθεωρητής, θα σου κοστίσει πάνω από 1500 € και ΑΝ 
τα καταφέρεις!!! 
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Χρειαζόμαστε ένα Τ.Ε.Ε με 
σύγχρονες, αναπτυξιακές και 

μεταρρυθμιστικές δράσεις 
προς όφελος των Μηχανικών 

Προωθούμε πολιτικές, ώστε το Τ.Ε.Ε 
να αναλάβει τις Δικαστικές πραγματογνωμοσύνες  
να συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα 
να αναπτύξει Υπηρεσίες Cloud Computing  
Πιέζουμε για 
τη λειτουργία της e-Πολεοδομίας 
την πλήρη εφαρμογή του ρόλου των Ελεγκτών Μηχανικών 
όπως αυτός έχει θεσμοθετηθεί για τον έλεγχο κτιριακών και 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
Προωθούμε πολιτικές, για 
τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τα Υπουργεία 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης, Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-

γκρότησης με αντικείμενο  
την ψηφιοποίηση Αρχείου Υ.ΔΟΜ και την κωδικοποίηση 
της κείμενης νομοθεσίας ανά τομέα ευθύνης Υπουργείου 
την κοινή αντιμετώπιση και ερμηνεία ζητημάτων τα οποία 
σταχυολογούνται σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Τμή-
ματα του Τ.Ε.Ε και με τις κατά τόπους αδειοδοτούσες αρ-
χές 
την παρακολούθηση εφαρμογής της κείμενης νομοθε-
σίας και την υποβολή προτάσεων για την τροποποίηση 
αυτής 
Προωθούμε πολιτικές, ώστε το Τ.Ε.Ε να προχωρήσει 
στη δημιουργία Παρατηρητήριου Εργασίας και Επιμόρ-
φωσης των Μηχανικών και Γραφείου Εύρεσης Εργασίας 
για τους Μηχανικούς το οποίο θα είναι πολύγλωσσο και θα 
διασυνδέεται με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας 
στην οργάνωση διαδικτυακών θεματικών συναντήσεων 
στις οποίες οι Μηχανικοί θα μπορούν να ανταλλάσουν από-
ψεις επί επιστημονικών θεμάτων αλλά και να αναγνωρίζουν 
ευκαιρίες συνεργασίας με άλλους συναδέλφους. Σε αυτό το 
πλαίσιο το Τ.Ε.Ε δημιουργεί μόνιμο Forum Διαλόγου για 
τους Μηχανικούς με πιστοποιημένη είσοδο 
στη διοργάνωση ημερίδων σε ετήσια βάση και με πανελ-
λαδική εμβέλεια για την ενημέρωση των Μηχανικών σε φο-
ρολογικά και ασφαλιστικά θέματα σε συνεργασία και με τα 
Περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε  
στη δημιουργία Γραφείου διαμεσολάβησης για ζητήματα 
που αφορούν στην ασφάλιση και συνταξιοδότηση των 
Μηχανικών 
στην πλήρη ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
του Τ.Ε.Ε προς τους Μηχανικούς 
στη δημιουργία Μόνιμης Επιτροπής για την προώθηση ζη-
τημάτων καθημερινότητας των Μηχανικών στην Περιφέρεια 
Αττικής στην οποία θα συμμετέχουν θεσμικά και εκπρόσωποι 
των Επιστημονικών Συλλόγων  
τη δια βίου μάθηση με τη θέσπιση ημερίδων σε ετήσια βάση 
και με πανελλαδική εμβέλεια κοινών ημερίδων με τις συμμε-
τοχή υπηρεσιών και έμπειρων Μηχανικών του εσωτερικού και 
του εξωτερικού για την παρουσίαση της μεθοδολογίας σχεδι-
ασμού, εκπόνησης μελετών και κατασκευής σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία και τα πρότυπα. Οι ημερίδες γίνονται συ-
νεργασία και με τις Πολυτεχνικές Σχολές της Ελλάδας αλλά 
και με ευρωπαϊκές και διεθνείς επιστημονικές κοινότη-
τες. Προς τούτο ενεργοποιείται η πλατφόρμα του Τ.Ε.Ε, 
ώστε να μπορούν οι Μηχανικοί να παρακολουθούν επιμορ-
φωτικές ημερίδες και σεμινάρια μέσω διαδικτύου. Κάθε ημε-

ρίδα που θα γίνεται από το Τ.Ε.Ε ή Περιφερειακά Τμή-
ματα του Τ.Ε.Ε θα είναι διαδικτυακή 
στη δημιουργία «e-Τεχνικών Θεμάτων» με αρθρογραφία 
από έμπειρους συναδέλφους του εσωτερικού και του εξωτερι-

κού σε θέματα σχεδιασμού, εκπόνησης μελετών και κατα-
σκευής 

 
 

Η διαρκής επιμόρφωση των Μηχανικών αποτελεί αναπόσπα-
στο τμήμα της επιστημονικής υποστήριξης και επαγγελματι-
κής εξέλιξης των μελών του Τ.Ε.Ε. 
Η λειτουργία του Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε πρέπει να απαντά 
θετικά  
στην επέκταση των θεματικών επιμόρφωσης των Μηχανικών 
με την ενσωμάτωση νομοθεσίας και κανονισμών χωρών όπου 
Έλληνες Μηχανικοί θα μπορούσαν να απασχοληθούν ακόμη 
και μέσω τηλε-εργασίας 
στην ανάπτυξη πολιτικών μείωσης του κόστους επιμόρφωσης 
των Μηχανικών με παρακολούθηση ή και πιστοποίηση μέσω 
σύγχρονης και ασύγχρονης απομακρυσμένης εκπαίδευσης με 
στόχο τη δημιουργία σχετικής ψηφιακής βιβλιοθήκης, ώστε 
με χαμηλό κόστος να είναι δυνατή η επιμόρφωση των Μηχα-
νικών σε ώρες που μπορούν να παρακολουθήσουν σχετικά 
σεμινάρια 
στην επέκταση και προώθηση σεμιναρίων σε πολύγλωσση 
απόδοση, ώστε να γίνει εφικτή η εξαγωγή τεχνογνωσίας σε 
τεχνικό δυναμικό όλων των βαθμίδων στο εξωτερικό και να 
υπάρχουν αντίστοιχα έσοδα για το Ινστιτούτο 
στην πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης του Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. 
Α.Ε και τη σχέση του Ινστιτούτου με τα Περιφερειακά Τμήμα-
τα του Τ.Ε.Ε 
στη δημιουργία δωρεάν εργαλείων συμβουλευτικής στα μέλη 
του Τ.Ε.Ε το κόστος της οποίας θα τροφοδοτείται από άλλες 
δράσεις του Ινστιτούτου (ειδικά τεχνικά θέματα ή θέματα της 
κείμενης νομοθεσίας) 

στη συμμετοχή του Ινστιτούτου σε Ευρωπαϊκά, Εθνικά και 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα δια βίου κατάρτισης 
στη σχέση και τις συνεργασίες του Ινστιτούτου με άλλους 
Φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κυρίως με τα Ελλη-
νικά Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές 
Το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε πρέπει να κάνει βήματα προς τα 
εμπρός με μοναδικό στόχο την άρτια, προσιτή και εξω-

στρεφή επιμόρφωση των Μηχανικών.  
Το Κτιριακό Απόθεμα της Χώρας χρειάζεται Ολοκληρωμένη 

Διαχείριση 
 

με την προώθηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας των Κτιρί-
ων 
με την προώθηση της Τουριστικής Κατοικίας 
με την προώθηση της Αγροτικής Κατοικίας 
με την προώθηση του Μητρώου Συντελεστών Ιδιωτικών 
Έργων 
με την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς, της παραδοσιακής και της σύγχρονης Αρχιτεκτονι-
κής 

Με την ενεργοποίηση μέτρων και πολιτικών που θα 
περιλαμβάνουν 

παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα Δημόσια και 
Ιδιωτικά Κτίρια 
την ένταξη των αποκεντρωμένων συστημάτων παραγω-
γής, διαχείρισης, αποθήκευσης και διανομής ενέργειας στον 
πολεοδομικό σχεδιασμό 
προσεισμικό έλεγχο των δημοσίων κτιρίων 
φορολογικά κίνητρα για τη συντήρηση και αναβάθμιση 
των ιδιωτικών κτιρίων 
τη διεκδίκηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε η αντισεισμική 
θωράκιση των κτιρίων να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Πολι-
τική Ισόρροπης Ανάπτυξης 
https://pesymon.wordpress.com/  
https://www.facebook.com/pe.sy.mon/  
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https://pesymon.wordpress.com/2016/10/27/%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b9-%ce%b5%ce%ba-%ce%b5-%ce%bc-%cf%84-%ce%b5-%ce%b5/
https://pesymon.wordpress.com/2016/10/27/%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%84%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b1%cf%82-%cf%87%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5/?iframe=true&theme_p
https://pesymon.wordpress.com/2016/10/27/%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%84%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b1%cf%82-%cf%87%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5/?iframe=true&theme_p
https://pesymon.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pe.sy.mon/


 

 

Η πρόοδος και αναβάθμιση είναι μια παράταξη η οποία αποτελείται από μηχανικούς όλων των ειδικο-

τήτων με εργασιακή εμπειρία σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Τα μέλη και οι φίλοι της παράταξης έχουν 

παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αναβάθμιση του ΤΕΕ και την πρόοδο των μηχα-

νικών. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η <<εντεκάδα>> των αξόνων δράσης της πρώτης υπερκομματικής παρά-

ταξης του ΤΕΕ, της εθνικής ελλάδος των μηχανικών: 

 

 

 

 

 

Διαβάστε τις θέσεις μας αναλυτικά στην διέυθυνση http://www.proodos-tee.gr/theseis 
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ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΛΕΓΕΙΣ ΕΣΥ!  

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ 
#kalytero_tee 

 
Σήμερα διαμορφώνουμε τους όρους για το αύριο. Το αύριο 
σημαίνει ανάπτυξη, αλλά αυτή τη φορά δίκαιη, βιώσιμη και 
οικολογική. Το αύριο σημαίνει επανένταξη των μηχανικών 
στο επάγγελμα με αξιοβίωτες απολαβές και συνθήκες εργα-
σίας. Το αύριο σημαίνει κοινωνική ασφάλιση για όλους. Γι’ 
αυτό το αύριο, το ΤΕΕ θα αλλάξει. Από σένα. Μαζί μας 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: 

 Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους μηχανικούς. 

 Θερμοκοιτίδα νέας επιχειρηματικότητας στο ΤΕΕ 

 Συνεργατικά σχήματα μηχανικών με ισότιμη διεπιστημονι-

κή συνέργεια  

 Επιχειρηματικά σχήματα έντασης γνώσης επενδύοντας 

στην πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες  

 Σχέδιο καταγραφής, αποκατάστασης και εκμετάλλευσης 

του τεράστιου δημόσιου κτηριακού αποθέματος σε συνερ-
γασία με τους κρατικούς φορείς  

 Τοπικά και περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια με  αξιοποίη-

ση των τοπικών πλεονεκτημάτων (νησιωτικότητα, φυσικό 
κάλλος, ορυκτοί πόροι, ιστορία, πολιτισμικός πλούτος) για 
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 Κωδικοποίηση της Τεχνικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας 

 Άμεση υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Έκδοσης 

Αδειών Δόμησης 

 Απλοποιημένες, γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες. 

 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ – ΔΟΥΛΕΙΑ 

ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: 

 Το πενταετές ενιαίο και αδιάσπαστο δίπλωμα των ελληνι-

κών Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικών σχολών και τμημάτων 
είναι η μόνη προϋπόθεση για την κατοχύρωση των επαγ-
γελματικών δικαιωμάτων της ειδικότητας 

 Αναγνώριση των απαραίτητων επαγγελματικών δικαιωμά-

των στις νέες ειδικότητες (Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων, 
Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Χωροταξίας & Πολεο-
δομίας, Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης). 

 Καμία πιστοποίηση ως προϋπόθεση άσκησης επαγγελματι-

κής δραστηριότητας μηχανικού. Η κατάργηση των εξετά-
σεων για τους Ελεγκτές Δόμησης και τους Ενεργεια-
κούς Επιθεωρητές είναι μια πρώτη νίκη μας. 

 Αναγνώριση της εξαρτημένης σχέσης και των αντίστοιχων 

δικαιωμάτων στην εργασία με «μπλοκάκι» (ΔΠΥ). 

 Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, απολαβές και ωράριο για 

τους μισθωτούς συναδέλφους. 

 Συλλογικές Συμβάσεις ΤΩΡΑ – με το μπλοκάκι μέσα. 

 Επαναφορά των ελάχιστων αμοιβών με στόχο τη διασφάλι-

ση της ποιότητας των παραγόμενων έργων 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:  

 Άμεση έκδοση της υπουργικής απόφασης για τους 

άνεργους συναδέλφους 

 Επίδομα ανεργίας – απαλλαγή από τις εισφορές 

 Επαναφορά των 100 δόσεων 

 Διαχωρισμός υγειονομικής και συνταξιοδοτικής κάλυψης   

 Μείωση του ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών από 

37,95% σε 16,72% (ποσοστό συμμετοχής του μισθωτού 
στη συνολική καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών) 

 Έκπτωση εισφορών στους νέους χωρίς υποχρέωση επι-

στροφής 

 Επανεξέταση, με σκοπό την κατάργηση, των εισφορών 

που επιβάλλονται σε εταιρικά εισοδήματα 

 Αύξηση του εισοδήματος υπολογισμού της σύνταξης για 

όσους συνταξιοδοτηθούν την επόμενη δεκαετία 

 Απόσυρση της απαίτησης των αναδρομικών αυξήσεων 

 Αναστολή της αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών που 

δημιουργήθηκαν από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2016 με πιθα-
νή διαγραφή τους και αντίστοιχη παραγραφή του ασφαλι-
στικού χρόνου κατά τον υπολογισμό της σύνταξης. 

 Διασφάλιση του Δημόσιου Χαρακτήρα της Κοινωνικής Α-

σφάλισης. 
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΤΕΕ 
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: 

 Επαναφορά του Ενημερωτικού Δελτίου 

 Αξιοποίηση της περιουσίας του ΤΕΕ με τον προσφορότερο 

για το φορέα τρόπο 

 Δραστική περικοπή των ομάδων εργασίας 

 Αξιοποίηση του διοικητικού μηχανισμού του ΤΕΕ. Κανένας 

υπάλληλος «στο ψυγείο». 

 Τακτική δημοσίευση των αποφάσεων 

 Δραστική περικοπή των απευθείας αναθέσεων 

 Θαρραλέες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τα φλέγοντα 

ζητήματα του κλάδου 

 Ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα για τα μεγάλα ζητήματα του 

κλάδου 

 Διαρκή επιμόρφωση των μηχανικών 

 Δραστική ενίσχυση του επιστημονικού έργου 

 
Χιλιάδες συνάδελφοι προσέφεραν καθοριστικά και ανιδιοτε-
λώς στο ΤΕΕ όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμα περισσότερα μπο-
ρούν να δώσουν σήμερα με ενθουσιασμό και ζωντάνια, χω-
ρίς ιδιοτέλεια. Όμως δεν αισθάνονται το ΤΕΕ κοντά τους. 
Όλους αυτούς τους ανθρώπους, εσένα, έχει ανάγκη το ΤΕΕ 
για να επανεκκινήσει, για να μπορέσει να κάνει οριστικά 
παρελθόν το κατεστημένο σύστημα, για να μπορέσει να στα-
θεί στο πλάι όλων όσων σήμερα δεινοπαθούν από τα μνημό-
νια και τη λιτότητα, για να διαμορφώσουμε όλοι μαζί την 
επόμενη μέρα. 
 
Προεκλογικά μπορεί να τάζει κανείς έργα, ανάπτυξη, βολέ-
ματα σε θέσεις ή ομάδες εργασίας, προγράμματα ΕΣΠΑ και 
πάει λέγοντας. Όλοι κρινόμαστε μετά, όταν έρχεται η ώρα 
να υλοποιήσουμε αυτά που προτείνουμε. Γνωρίζουμε καλά 

ότι οι περισσότερες τομές που χρειάζονται στο ΤΕΕ δεν 
έχουν οικονομικό κόστος. Απαιτούν θέληση, αποφασιστικό-
τητα και κυρίως ανεξαρτησία από δεσμεύσεις, συμφέροντα 
και μηχανισμούς. Εμείς μπορούμε. 
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Η "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ", γεννήθηκε μέσα από την κοινή δράση 
συναδέλφων των 2 αυτών συγγενών ειδικοτήτων, για την άρση των στρεβλώσεων που διαχρονικά αντιμετωπίζουν οι συνά-
δελφοι ΧΜ και ΜΗΠΕΡ στον επαγγελματικό τους βίο, και για την βελτίωση της καθημερινότητας όλων των συναδέλφων μη-
χανικών.  
 
 
Στρεβλώσεις που συναντούν καθημερινά, λόγω του παλαιωμένου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα τεχνικά επαγγέλματα, 
και της άρνησης συγκεκριμένων συντεχνιών εντός Τ.Ε.Ε. να δεχτούν την οποιαδήποτε αλλαγή-διεύρυνση των επαγγελματι-
κών δικαιωμάτων των διπλωματούχων μηχανικών. 
 
 
Αγωνιζόμαστε για ένα Τ.Ε.Ε. : 
 

 που θα δίνει προτεραιότητα στην καθημερινότητα των Μηχανικών και στην ανόρθωση του επαγγελματικού και επιστη-
μονικού κύρους του κλάδου ως βασικό συντελεστή της παραγωγικής διαδικασίας της Χώρας. 

 που θα διαμορφώσει προοπτικές για την καταπολέμηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης και την αναστροφή του 
κύματος μετανάστευσης των Μηχανικών. 

 
 
 
Διεκδικούμε: 

 
 Τη μείωση των εισφορών και της φορολογίας τόσο ώστε να μην θίγεται το επίπεδο διαβίωσης των συναδέλφων. 

 Το συμψηφισμό των καταβληθεισών εισφορών της ειδικής προσαύξησης με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
των Μηχανικών. 

 Την παραγραφή του όποιου ασφαλιστικού χρέους έχει βεβαιωθεί προς τους ασφαλισμένους και αφορούν τον Κλάδο 
Υγείας, για το διάστημα που δεν καλύπτονταν έναντι κινδύνου ασθενείας. 

 Τη διαφύλαξη της εγγυοδοσίας των μηχανικών. 

 Την άμεση προώθηση των συλλογικών συμβάσεων για τους μισθωτούς Μηχανικούς και τη δραστική αντιμετώπιση της 
«κρυφής» εξαρτημένης εργασίας μέσα από συμβάσεις έργου ή παροχή υπηρεσιών. 

 Την υπεράσπιση του Δημόσιου Χαρακτήρα των Φυσικών Πόρων, του Πλούτου και των Υποδομών της Χώρας. 

 Τη δημιουργία ξεχωριστής βασικής ειδικότητας για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Περιβάλλοντος. 
 Την επαγγελματική κατοχύρωση όλων των ειδικοτήτων των διπλωματούχων μηχανικών, βάσει του γνωστικού τους 

αντικειμένου και του προγράμματος σπουδών τους. 
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«ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΙ ΣΟΥ ΧΩ ΓΙΑ ΜΕΤΑ…» 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ σχεδόν επτά χρόνια εφαρμογής μνημονιακής πολιτικής 

και εναλλαγής μνημονιακών κυβερνήσεων, είτε ΝΔ ΠΑΣΟΚ, είτε 

ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η επίθεση στον κόσμο της εργασίας παραμένει ή 

είναι συνεχώς κλιμακούμενη και προς το δυσμενέστερο. Η κυβέρ-

νηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, έρχεται να ολοκληρώσει ότι δεν κατάφεραν 

όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, σπέρνοντας την ήττα την απο-

γοήτευση και την έλλειψη διάθεσης σε συμμετοχή και δράση. 

Οι απολυμένοι, οι άνεργοι, οι υποαπασχολούμενοι, οι ανασφάλι-

στοι, οι οφειλέτες στην εφορεία, στα ταμεία και τις τράπεζες, οι 

μηχανικοί που εξαναγκάζονται να διαγραφούν από τα μητρώα του 

ΤΕΕ, όσο και οι νέοι συνάδελφοι που αποφεύγουν την εγγραφή 

τους αυξάνονται μέρα με τη μέρα. Αυτἠ είναι η πορεία μιας κυβέρ-

νησης που στο όνομα δήθεν της αριστεράς, καταστρέφει την κοι-

νωνία, με το δόγμα «δεν υπάρχει εναλλακτική».  

 

Οι βασικές της αρχές αποτελούν βίαιο προχώρημα του σχεδίου που 

έχουν συνδιαμορφώσει διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις, ε-

ναρμονισμένες με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

τους "σιδερένιους κανόνες "της Ευρωζώνης”. Αφού τσάκισε τις 

όποιες προσδοκίες δημιουργήθηκαν στην Ελληνική κοινωνία, με το 

όχι του δημοψηφίσματος του Ιουλίου, εφαρμόζει όλες εκείνες τις 

πολιτικές που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν οι προηγούμενες 

κυβερνήσεις: από τη διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος και 

την πλήρη αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, ως την εκποί-

ηση των πολυτιμότερων αγαθών του δημόσιου πλούτου, την υ-

φαρπαγή της λαϊκής ιδιωτικής περιουσίας και τη μόνιμη εμπέδωση 

της λιτότητας. 

 

1. «Η τράπεζα των μηχανικών» 

  

Συνολικά μέχρι σήμερα, το ΤΣΜΕΔΕ έχει «επενδύσει» 800 εκατ.€ 

στην Τράπεζα Αττικής με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κυρίαρχων 

παρατάξεων που διοικούν διαχρονικά το ΤΕΕ (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝ- 

ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΕΜ και άλλες). Η ηγεσία του ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ 

«αγόρασαν» την Τράπεζα Αττικής από τον ιδρώτα των ασφαλισμέ-

νων, ενώ είχαν το θράσος να την βαφτίσουν «Τράπεζα των μηχα-

νικών». Η συμμετοχή του ταμείου στην τράπεζα, από το 1997 έως 

σήμερα, οδήγησε στη συνεχή τοποθέτηση κεφαλαίων. Μέσα σε 

αυτό το διάστημα, το ΤΣΜΕΔΕ συμμετείχε στις ανακεφαλαιοποιή-

σεις της τράπεζας «για να μην χαθούν τα λεφτά του ταμείου»!  

Η ιστορία επιβεβαιώνει πως η Τράπεζα Αττικής δεν είναι των μηχα-

νικών. Σήμερα τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ που βρίσκονται στην 

Τράπεζα έχουν σχεδόν όλα χαθεί, γίνεται πάλι λόγος όμως για 

ανάγκη κάλυψης επιπλέον 70 εκατ. ευρώ στη  νέα αύξηση μετοχι-

κού κεφαλαίου της τράπεζας.  

2. Επίθεση στα εργασιακά νέων και παλαιών μηχανικών 

 

 Στις εταιρείες του κλάδου ήδη εφαρμόζονται οι μορφές ελαστικής 

απασχόλησης, με κύριο το δελτίο παροχής υπηρεσιών για τους 

μισθωτούς τεχνικούς αλλά και τα προγράμματα ανακύκλωσης της 

ανεργίας (voucher κλπ). Οι εργαζόμενοι τεχνικοί βαφτίζονται 

«συνεργάτες», μέσω ατομικών συμφωνητικών, παρότι έχουν εξαρ-

τημένη εργασία. Έτσι η εργοδοσία αυξάνει την κερδοφορία της 

στερώντας από τους εργαζόμενους ένα κομμάτι του μισθού τους 

(ασφαλιστικές εισφορές, αποζημίωση απόλυσης, επιδόματα, κάλυ-

ψη ασθένειας ή εγκυμοσύνης κλπ). Η εργοδοσία και οι μεγάλοι 

όμιλοι προωθούν ατομικές Συμβάσεις που περιλαμβάνουν απαρά-

δεκτους όρους Οι συμβάσεις εργασίας με μπλοκάκι συνοψίζουν το 

εφιαλτικό μέλλον των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, που θέ-

λουν να επιβάλλουν το κεφάλαιο και η ΕΕ, με τη στήριξη της κυ-

βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, και των προηγούμενων κυβερνήσεων. 

3. Διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης και εξοντωτικές ει-

σφορές 

 

Ο νέος ασφαλιστικός νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ θέλει να ολοκληρώσει τη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης. 

Καταστρέφει τους αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους 

με δελτίο παροχής υπηρεσιών, αφού από το 2017 θα εκτοξεύσει, 

τις ήδη υπέρογκες εισφορές, στο 38,75% του εισοδήματος του 

προηγούμενου έτους. Ακόμα και οι άνεργοι, ασφαλισμένοι σε 

ΤΣΜΕΔΕ ή ΟΑΕΕ καλούνται να πληρώσουν εισφορές 2.830 ευρώ 

ετησίως, για να εξασφαλίσουν υγειονομική κάλυψη. 

ΚΑΙ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

 

Τα νομοθετήματα που έχουν κατατεθεί από όλες τις μέχρι τώρα 

κυβερνήσεις και μας αφορούν, είναι νομοθετήματα εισπρακτικού 

χαρακτήρα για την κοινωνία, και συνολικής απαξίωσης της δου-

λειάς μας.  

Μάλιστα όλες οι κυβερνήσεις, προσπαθούν να «μας χρυσώσουν το 

χάπι» της ανεργίας, εφευρίσκοντας νόμους π.χ. τα αυθαίρετα, 

ενεργειακοί επιθεωρητές, που ταυτόχρονα έχουν εισπρακτικό χα-

ρακτήρα και δεν επιλύουν κανένα πρόβλημα δόμησης, αντίθετα 

διαιωνίζουν και «νομιμοποιούν την αυθαιρεσία», μιας που υπολεί-

πονται σε χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.  

Εμείς παραμένουμε όμως σε εγρήγορση, όλα αυτά τα χρόνια, 

κερδίζοντας έστω κάποια στοιχειώδη με τις μικρές μας δυνάμεις. 

Όπως: Συνεχείς παρατάσεις στην αποπληρωμή των δυσβάστακτων 

εισφορών του ταμείου. Κατά καιρούς την εξασφάλιση ιατροφαρμα-

κευτικής περίθαλψης, όσων συναδέλφων δεν είναι ασφαλιστικά 

ενήμεροι. Την επαναπρόσληψη εργαζομένων που απολύθη-

καν αυθαίρετα. Επιστροφή ή συμψηφισμός εισφορών ειδι-

κής προσαύξησης για τους μετά το 1993 Ασφαλισμένους. 

Και εκτός από τα παραπάνω ζητήματα τα οποία αφορούν στο εργα-

σιακό και ασφαλιστικό παρόν, μένουν ανοιχτά τα ζητήματα που 

αφορούν σε ολόκληρη την κοινωνία και που θα πρέπει να πάρουμε 

θέση όλοι οι μηχανικοί :  

Όπως η ιδιωτικοποίηση του ρεύματος και νερού, τα οποία μετατρέ-

πονται σε εμπόρευμα αντί κοινωνικού δικαιώματος που πρέπει να 

είναι, το ξεπούλημα των λιμανιών και των αεροδρομίων της χώρας, 

τα υπέρογκα διόδια που τσεπώνουν οι «εθνικοί μας κατασκευα-

στές», το ξεπούλημα κάθε ελεύθερου χώρου που θα μπορούσε να 

προσφέρει μια ανάσα και να αποτελέσει χώρο πράσινου ή κέντρο 

πολιτισμού, που τόσο το έχει ΑΝΑΓΚΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ.  

 

Με βασική αρχή ότι κανένας συνάδελφος δεν πρέπει να μεί-

νει μόνος στους δύσκολους καιρούς που ζούμε και ότι το 

πρόβλημα του καθενός χωριστά είναι πρόβλημα όλων μας.  

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

Για να κινητοποιηθεί η κοινωνική πλειοψηφία των μηχανικών που αγωνίζεται να ζήσει από τη δουλειά της, για να αντιμετωπίσει απο-

τελεσματικά τους εκπροσώπους των μνημονιακών δυνάμεων, χρειάζεται διαρκής καθημερινή παρέμβαση παντού: ΣΤΟ ΤΕΕ, στο α-

σφαλιστικό μας ταμείο στους χώρους δουλειάς... 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Βλάχος Δημήτρης 
Κεχαγιόγλου Νίκος 

Κόκκας Κωστής 

Κρίθαρη Ματούλα 

Μπακοπάνος Λευτέρης 

Παπαθανασόπουλος Πέτρος 

Σύψας Σπύρος 
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Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι, 

Στις επερχόμενες Εκλογές ΤΕΕ στις 20 Νοεμβρίου, ο συνδυασμός μας “ΤΕΕ υπό κατασκευή - Μηχανικοί της 

Κατασκευής για το ΤΕΕ” διεκδικεί για την κεντρική «Αντιπροσωπεία ΤΕΕ» και τον δικό Σας σταυρό, φιλοδο-

ξώντας να καταφέρει να εκπροσωπήσει επάξια, όλες και όλους τους Συναδέλφους, που εμπλέκονται στην υλοποί-

ηση των τεχνικών έργων, Κατασκευαστές - Μελετητές - Επιβλέποντες Μηχανικούς και Εργαζόμενους. 

Η παραγωγή Τεχνικού Έργου, τόσο Δημόσιου αλλά και Ιδιωτικού, μετά την εξαετή συνεχόμενη ύφεση, εισέρχεται 

σε νέα, χειρότερη φάση, πλήρους αποδιοργάνωσης, μετά την ψήφιση του νέου νόμου 4412/16 και με τον επερ-

χόμενο νόμο για τα Μητρώα και συστήματα ελέγχου Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων, των οποίων η υλοποίηση θα 

διαρκέσει τουλάχιστον 2 χρόνια, όπως προβλέπεται στα παραπάνω νομοθετήματα. 

Η αδυναμία ωρίμανσης, μελέτης, δημοπράτησης και υλοποίησης νέων έργων, Δημόσιων αλλά και Ιδιωτικών, απα-

ραίτητων για την περίφημη «ανάπτυξη», είναι πασιφανής και το χειρότερο, θα διαρκέσει επί μακρόν. 

Η ευθύνη –ίσως και εγκληματική αμέλεια- της Πολιτείας είναι δεδομένη και οι Κυβερνόντες θα κριθούν από τους 

Πολίτες. Όμως ταυτόχρονα είναι τεράστια και η ευθύνη του κεντρικού ΤΕΕ, το οποίο σε όλες αυτές τις δυσμενείς 

εξελίξεις είναι “ωσεί παρόν”, εν αντιθέσει με τα τοπικά «Περιφερειακά» τμήματα ΤΕΕ, που δίνουν καθημερινά τον 

δικό τους άνισο αγώνα, μακριά από τα κέντρα της εξουσίας. 

 Δεν θέλουμε το Επιμελητήριό μας να είναι αμήχανος θεατής των εξελίξεων (ΤΣΜΕΔΕ, Τράπεζα Αττικής, 

νομοθεσία κλπ) 

 Δεν θέλουμε το Επιμελητήριό μας να είναι κακέκτυπο της κεντρικής Πολιτικής σκηνής, εκκολαπτήριο  

«υπουργοποιήσιμων» στελεχών και προϊόν φαύλων πολιτικο-συνδικαλιστικών ισορροπιών. 

 Θέλουμε Τεχνικό Επιμελητήριο σεβαστό, παραγωγικό και διεκδικητικό για τους Μηχανικούς και την Πατρί-

δα. 

 Θέλουμε να πάρει η Κατασκευή την θέση που πρέπει, στην πορεία της Ελλάδας προς την ανάταση, μέσα 

σε συνθήκες ευνομούμενης και σύγχρονης Πολιτείας, με ισονομία, αξιοκρατία και ισοπολιτεία. 

 

 

Ζητούμε την στήριξή και την ψήφο Σας στις Εκλογές ΤΕΕ στις 20 Νοεμβρίου για την κεντρική 

«Αντιπροσωπεία ΤΕΕ», ζητούμε να στηρίξετε τον συνδυασμό των Μηχανικών της Κατασκευής: 

Τ.Ε.Ε. υπό κατασκευή - Μηχανικοί της Κατασκευής για το Τ.Ε.Ε. 

 

teeunderconstruction@gmail.com - 6976888020 
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Με πολύ μεγάλη χαρά επικοινωνώ μαζί σας Αγαπητοί Συ-

νάδελφοι, σε όλη την Ελλάδα.  
 

Στις εκλογές του ΤΕΕ τολμώ να κατέβω μεμονωμένος 
Ανεξάρτητος υποψήφιος από την Εύβοια, διεκδικώντας 
την ψήφο σας από όλη την Ελλάδα για την Αντιπροσω-
πεία του ΤΕΕ.  
 
Για χρόνια Πρόεδρος στο τοπικό τμήμα και εκπρόσωπος 
στην Κεντρική Αντιπροσωπεία ,θέλω σε τούτες τις δύ-

σκολες στιγμές που περνά ο κλάδος μας να βοηθήσω με 
όλες μου τις δυνάμεις, χωρίς δεσμεύσεις , έτσι ώστε να 
αντιστρέψουμε όλοι μαζί την καταστροφική πορεία που 
έχει πάρει ο κλάδος μας, το επάγγελμα μας.  

 
Σε κάθε έναν από εσάς υπόσχομαι να προτάξω το εμείς 

και όχι το εγώ. Με συνεχή παρουσία και παθός για καλό 
αγώνα όπως έκανα μέχρι σήμερα. Για το κοινό καλό. 
 
****Η εκλογή χρειάζεται τουλάχιστον 200 ψηφο-
δέλτια από όλη την Ελλάδα. 
 
*** Η ψήφος σου είναι πολύ σημαντική. 

                                                        
 
 
 

Σ ευχαριστώ.. 
 

 

 
Τηλ. Επικοινωνίας : 6932.699199 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 

Σταύρος Καμαριώτης   
skama1@icloud.com 
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Σε περίοδο μέγιστης ύφεσης, με κραυγαλέα αύξηση των ανισοτήτων, χωρίς όραμα διεξόδου, στην Ελλάδα 
αντηχεί μόνο η σιωπή των επιστημόνων, η συλλογική τους απουσία, η επιστημονική, επαγγελματική και, συνα-
κόλουθα, προσωπική (αυτό-)απαξίωσή τους. 

Θα μένουμε απαθείς, άμοιροι και άβουλοι; Ως πότε και ως που; 

Στο δημόσιο λόγο που κυριαρχεί, με την ίδια αναξιοπιστία υποστηρίζονται τα πάντα, και τα αντίθετά τους. 
Η πνευματική οκνηρία της μιας πλευράς συχνά δικαιολογείται από εκείνην της αντίθετης πλευράς. Οι ακολου-
θούμενες, πολλά χρόνια, πολιτικές είναι αποξενωμένες από ό,τι χαρακτηρίζει διαδικασίες επιστημονικής διαλεκτι-
κής, λογικής και εγκυρότητας. Συνέπεια, ίσως, του γεγονότος ότι έχει εκχωρηθεί η λήψη των αποφάσεων, των 
κρισιμότερων από τη χορήγηση των τηλεοπτικών αδειών, σε κέντρα άσχετα με τη Βουλή, τους πολίτες και το 
Σύνταγμα. Ίσως και γιατί δεν υπάρχει αντίπαλο δέος. 

Η αμφισβήτηση είναι για τους επιστήμονες το αναγνωριστικό χαρακτηριστικό του ρόλου τους. Η πολιτική 
εξουσία επικαλείται τις αυθεντίες. Απαξιώνει το μέγιστο πλήθος των επιστημόνων, στοχεύοντας στη σιωπή τους. 
Όμως, μια κοινωνία που έχει ματώσει για τις σπουδές των παιδιών της, απαιτεί, προς το παρόν στα στέκια και 
στις παρέες, μια συστηματική, μεθοδική, με τα σημερινά δεδομένα στα όρια της επαναστατικής, επιστημονική 
παρέμβαση, με μεθόδους, έννοιες και, προ πάντων, στόχους ορισμένους με ακρίβεια. Οι επιστήμονες δεν προέρ-
χονται μόνο από τα σπλάχνα της κοινωνίας, είναι πια συστατικό στο σώμα της. 

Είναι δικαιολογημένη μια μαζική «κλαδική» κατάθλιψη. Οι μηχανικοί,  που αναζητούν εργασία στην Ελλάδα, δεν 
έχουν την πολυτέλεια της επιλογής, κυριαρχούνται από το ένστικτο επιβίωσης. Συμπιέζονται μεταξύ ανεργίας και 
μη επιλεγμένης ετεροαπασχόλησης, με νόρμες κατά πολύ υποδεέστερες αυτών που τους είχαν υποσχεθεί και 
είχαν φανταστεί στη διάρκεια των σπουδών τους. Η πολυπληθέστερη ομάδα εργαζομένων διπλωματούχων μηχα-
νικών, δεν είναι αυτή που ασχολείται με το σχεδιασμό και την παραγωγή, αλλά αυτή που καταγράφει τα  παρα-
προϊόντα της έλλειψης σχεδιασμού και παραγωγικής διαδικασίας. Το μέσο εισόδημα ενός νέου μηχανικού, αφαι-

ρουμένων τελών, εισφορών, φόρων, δεν του αρκεί για να ζήσει στα όρια της φτώχειας. Εξηγείται αλλά δεν βοη-
θά η παραίτηση. 

Δεν αφήνεται ούτε το στήριγμα σε ιστορικά κέντρα αξιακής αναφοράς. Οι πολυτεχνικές σχολές συνειδη-
τότατα υποβαθμίζονται. Στις χώρες που υστερούν χωρίς ορατή μεσοπρόθεσμη προοπτική, η διάβρωση των συν-
δικάτων εντείνει τις ανισότητες. Οι επιστημονικοί φορείς στα χρόνια της ύφεσης δεν μπόρεσαν να αμυνθούν 
στην ανηλεή επίθεση που δέχθηκαν μέσω των εφαρμοστικών νόμων. 

Σε αυτήν το ΤΕΕ λειτούργησε συμμαχικά. Με το κλείσιμο του Ενημερωτικού Δελτίου, χωρίς να υποκατα-
σταθεί στο ρόλο του από ισοδύναμη δράση, με την οικονομική εξάρτηση από αυτούς που παγίως καλείται να 
κρίνει, την κρατική εξουσία, με την ελαχιστοποίηση της θεματολογίας και των παρεμβάσεων του, με τον αυτοπε-
ριορισμό του σε ένα στενό πυρήνα συνεργατών. Απεμπόλησε τα θετικότερα των χαρακτηριστικών του και οι μη-
χανικοί τού γύρισαν την πλάτη. 

Το Ενημερωτικό Δελτίο επιτελούσε τριπλή αποστολή. Ήταν  κύριο πολιτικό όπλο του ΤΕΕ, κάθε εβδομάδα 
το έβλεπαν 100.000 μηχανικοί, τα μηνύματα του εξωφύλλου τα διάβαζαν σε κάθε σπίτι. Ήταν η – μονόπλευρη – 
ενημέρωση του ΤΕΕ προς τα μέλη του. Ήταν ένα εργαλείο διαφάνειας, με τη δημοσιοποίηση των θέσεων και της 
κριτικής κάθε παράταξης. Με υπαρκτό ΕΔ δεν θα καταγραφόταν μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του ΤΕΕ. Την 
ημέρα που οι, κατά καιρούς, λαλίστατοι εκ των εκπροσώπων του σιώπησαν όταν τους το διαμήνυσε δημόσια ο 
Διοικητής της Τράπεζας της «Ελλάδος». Ο κ. Στουρνάρας με το «κρείτων το σιγάν του λαλείν» επέβαλε σιωπητή-
ριο, επέβαλε την αποκοπή του μετόχου ΤΣΜΕΔΕ από το ΔΣ της επένδυσής του, της Τράπεζας Αττικής, και προα-
νήγγειλε την, με Τραπεζικά κριτήρια, αποζημίωση του Ταμείου για αυτήν. Με έωλα επιχειρήματα πάτησε στο α-
νομολόγητο δίκτυο που ξεκινούσε από την Τράπεζα Αττικής και κατέληγε στο ΤΕΕ και στις κρίσιμες αποφάσεις 
του. Σε αντιστροφή της ορθής σειράς των πραγμάτων και της προϊστορίας, όπου το ΤΕΕ αποφάσιζε με την Αντι-
προσωπεία του, και οι εκπρόσωποί του στο ΤΣΜΕΔΕ προσπαθούσαν να υλοποιήσουν. 

Το ΤΕΕ δεν θα είναι κύριος συλλογικός εκφραστής των μηχανικών, και θα συνεχίσει τη μετεξέλιξή του σε 
έναν διοικητικό, γραφειοκρατικό, γραφικό μηχανισμό,  εάν δεν αποκτήσει τέσσερα χαρακτηριστικά που τώρα δεν 
διαθέτει. Άμεση – όχι έμμεση δια εκπροσώπων – συμμετοχή των μηχανικών στις διεργασίες του, με αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας. Πολιτική αυτονομία. Οικονομική αυτάρκεια. Παρέμβαση στο σύ-
νολο των θεμάτων που απασχολούν τη χώρα. Μέσα στο λόγο που θα διαμορφώνεται από αυτήν την παρουσία, 
θα ενσωματώνονται/ απορρέουν οι προτάσεις-λύσεις για τα ειδικότερα ζητήματα των μηχανικών. 

Να δημιουργηθούν με τις παρεμβάσεις του ΤΕΕ, την επόμενη τριετία, 10.000 επιπλέον θέσεις εργασίας για 
μηχανικούς. Παγκόσμια, ο καθοριστικός προάγγελος της «ανάπτυξης», την οποία όλοι ευαγγελίζονται, είναι η 
αύξηση της απασχόλησης των μηχανικών. Είναι ο στόχος-δείκτης της δυναμικής ενός διαφορετικού ΤΕΕ. 

 

(Κείμενο του Γιάννη Αλαβάνου. Καταγραφή σκέψεων για το ΤΕΕ, που κατατέθηκαν σε συζητήσεις στο 
Κοινωνικό Εργαστήριο Μηχανικών την περίοδο 2012-2016.) 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 

στις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 2016  
για το αξίωμα Μέλους της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ  

 
Λάμπρος Απ. Πυργιώτης 

lapysscholar@gmail.com 
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